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ΐυδΤΙΟΕ ΑΝϋ υΤΙΕΙΤΤ 
Α ΝΟΤΕ ΟΝ 15. ΜΙΕΕ’5 Ε53ΑΥ ϋΤΙΙΙΤΑΚΙΑΝΙ3Μ

Ιη δβοίίοη V  οί Ιιίδ βδδαγ ϋ Ι ί Ι ί Ι α Η α η ί 8 τ η  1.8. Μίΐΐ άίδβυδδβδ ίΐιβ
Γθίαϋοηδ 1)βί\νββη ίΐιβ ρπηοίρΐβ οί υίίΐίίγ αηά ίιΐδίίοβ, \νϋ1ι ίΐιβ ο&ίβοί
οί δ1ιο\νίη§ ίΐιαί, ίαΓ ΪΓοηι 1)βίη£ ίηοοηιραίίΜβ \νΐΐ.1ι ίΐιβ ρπηοίρΐβ οί
ηίίΐίίγ, ]υδίίοβ «ΐδ α ηαιηβ ϊογ οβΓίαίη ιηοΓδίΙ ΓβφΐΐΓβπιβηίδ, Λνΐιίοΐι, Γβ- 
§&Γάβά οοΐΐβοίίνβΐγ, δίαηά Ιιι§1ιθγ ίη ίΐιβ δβαΐβ οί δοοίαΐ υίίΐίίγ, αηά αΓβ 
ΙΙΐθΓθίοΓθ οί ιηοΓβ ραΓ&ιηουηί οΜί§αίίοη ίΐι&η αηγ οίΙιβΓδ» (ρ. 59 ) λ 

Ηβ, ηθνβΓίΙιβΙβδδ, ηβνβΓ ιη&ΐίβδ ίί ςιιίίβ οΙβαΓ \ν1ιαί βχαοίΐγ ίΐιβ ιιίίΐί- 
ίίβδ ίη ςυβδίίοη οοηδίδί ίη. I δΐιαίΐ &Γ§υβ ίΐιαί ίΐιβ ηιΐβδ οί ΐιΐδίίοβ, &δ 
Μίΐΐ οοηοβίνβδ οί ίΐιβ ιηαίίβΓ ίη ίΐιίδ βδβαγ, ρΓοιηοίβ &ηά δβοιίΓβ οθγ- 
ίαίη ιιίίΐίίίβδ, 1>ο11ι δοοίαΐ αηά ίηάίνίάη&Ι, Λνΐιίοΐι &γθ οί ρ&Γαιηοιιηί αηά 
νίί&Ι ίπιροΓίαηοβ ίηδοί&Γ αδ ίΐιβγ &Γβ ίΐιβ ρΓβΓβςυίδίίβδ ϊογ ίΐιβ ροδδί- 
Μ ίίγ  οί ριΐΓδυίη§ αηά, ίΐπΐδ, δβοιπ*ίη§ ίΐιβ ίηάίνίάιΐδιΓδ Ιιαρρίηβδδ - 
αηά ίΐιβ §βηβΓ&1 Ιιαρρίηβδδ ίο ίΐιβ βχίβηί ίΐιαί ίί οοηδίδίδ οί ίΐιβ δυιη 
οί ίΐιβ Ιιαρρίηβδδ οί ίηάίνίάιΐδΐΐδ. Ήιβδβ νίίαΐ υίίΐίίίβδ οοηδίίίιιίβ ίΐιβ 
δοοίαΐ ίΓαηιβ\νοΓΐί \νίί1ιίη \ν!ιίο1ι οηΐγ, αΐΐ πιβηώβΓδ οί α δοοίβίγ αΓβ 
δθΟΠΓβά ίΐιβ οΐιαηοβ (ροδδίΜγ αη βφίαΐ οΐιαηοβ) οί ριΐΓδυίη§ &ηά ρΓο- 
ιηοίίη§ ίΐιβίτ ο\νη ίηίβΓβδί αηά Ιιαρρίηβδδ. ΤΚβδβ ηίίΐίίίβδ &Γβ, ίΐιιΐδ, ίΐιβ 
πιβαηδ ίοΓ δβουπη§ ίΐιβ Ιι&ρρίηβδδ οί ίΐιβ ^Γβαίβδί ροδδίΐ)!^ ηιιιη&βΓ οί 
ίηάίνίάυαίδ.

Ιπδίίοβ, αδ Μίΐΐ οοηοβίνβδ οί ίί, ίδ & δγδίβπι οί πιΐβδ αηά πιαχίπΐδ 
άβίίηίη§ οβΓί&ίη οοιίΓδβδ οί αοίίοη λνΐιίοΐι οηβ ηιαγ ββ π§1ιίίιι11γ οοιη- 
ρβΐίβά ίο  ρχίΓδίιβ (ογ ίο  δώδίδάη ίΓοηι ριΐΓδηίη§, ίη ο&δβ ίΐιβ πιΐβδ ίη 
ςιιβδίίοη ρΓοΜΜί ίΐιβ άβίίηβά οουΓδβ οί αοίίοη) ίη ογοΙθγ ίο  δαίβ§ιιαΓά 
ίΐιβ π§1ιίδ οί δοηιβ ραΓίίοηΙαΓ ίηάίνίάυαΐ ογ §Γ0\ιρ οί ίηάίνίάιιαίδ. Ήιβ 
Γΐιΐβδ ίη ςιιβδίίοη αΓβ ηοί ηβοβδδαπίν 1β§α11γ οοάίίίβά οηβδ, βαοΐίθά 1>γ 
ίΐιβ αρραΓαίιΐδ οί οοιίΓίδ οί 1α\ν αηά 1β§&1 δ&ηοίίοηδ; ηιαηγ οί ίΐιβηι αΓβ

1. Ρ α £ β  ΓβίβΓβηοθδ 3.ΓΘ Ιο ^ . 8 .  Μίΐΐ, ϋΐίΐίΐα ηα ηίδη ι. Οη ΣίΒβΓίφ αηά ΟοηβίάβΓα- 
ύοη $  οη  &€ρΓβ8βηίαήν6 ΟονβΓητηβηί, θ ά . Η.Β. Αείοπ («Γ. Μ. ϋβηί&βοηβ, Ι̂ οιι- 
άοη, 1910, η.ί. 1972).
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δίιηρίγ δοοίαΐΐγ αοοβρίβά πιΐβδ οί οοηάιιοί 1)θ.ο1ζ:β(1 Βγ δοοίαΐ δαηοίίοηδ 
οί ναποιίδ δΟΓίδ. (οί. ρρ. 40-1). Ιηάββά, ΜίΠ βχρΓβδδΙγ Ιιοΐάδ ίΐιαί ίί 
λνουΐά Ββ «ίηβχρβάίβηί» Ιο θπϊογοθ αΐΐ πιΐβδ οί ^δίίοβ &γ ίΐιβ ϊογοθ οί 
1α\ν (ρρ. 44-5). ΝβίίΙιβΓ αΓβ ίΐιβ πιΐβδ οί ίιΐδίίοβ ηβοβδδαπίγ ίΐιβ πιΐβδ 
ορβΓαίίνβ ίη α ^ίνβη δοοίθίγ αί α §ίνβη ίίπιβ. Ρ ογ ίββ ηιΐβδ ίη ϊογοθ ιηαγ 
Ββ υη]υδί οηβδ - ίη \ν!ιίοΙι οαδβ ίΐιβγ ου§Μ  ίο ββ ο!ιαη§βά 1>γ 1β§α1 ογ
ί11β§α1 πιβαηδ (οί. ρρ. 40-1). \νΐιβί1ιβΓ α τυΐθ ίδ ]ηδί - αηά οαη, ίΐιυδ,
1)8 π§Μίη11γ βηίοΓΟβά - ογ υηίυδί ίδ ίο ββ άβοίάθά βγ  οοηδίάβΓαίίοηδ 
οί υίίΐίίγ, ίΐιαί ίδ, Ίαγ οοηδίάβπη^ ΛνΙιβίΙΐθΓ ίίδ ο&δβΓναηοβ ρΓοηιοίβδ 
ίΐιβ §βηβΓα1 Ιιαρρίηβδδ, θίίΙιβΓ ίιηιηβάίαίβΐγ ογ πιβάίαίβίγ. Ηο\νβνβΓ, 
δίηοβ αοοοΓάίη^ ίο ΜίΠ (οί. ρρ. 45-6) ηοί αΐΐ πιΐβδ αΓβ αδδβδδίΜβ ίη 
ίΐιβ ]ΐΐδί /υηίηδί άίπιβηδίοη, βυ ί οηΐγ ίΐιοδβ ίΐιαί ρΓοίβοί ίηάίνίάυαΐ 
π§1ιίδ, α ςυαίίίίοαίίοη ίδ ίη ΟΓάβΓ Ιιθγθ: ηαπιβίγ, ίΐιαί α γιιΙθ ίδ ]ιΐδί ίί 
αηά οηΐγ ίί ίίδ ο&δβΓναηοβ δαϊβ§ιιαΓάδ ίηάίνίάηαΐ π§1ιίδ αηά, ί η  ν ί τ -  

Ιη β  ο/* 8 ο  ά ο ί η § ,  ρΓοηιοίβδ ίΐχβ §βηβΓα1 Ιιαρρίηβδδ.
ΜίΙΓδ νίβ\νδ οη ίηάίνίάηαΐ π§1ιίδ αΓβ οοΓΓβΙαίίνβ ίο Ιιίδ νίθΛνδ οη

ίΐιβ ίχΐδίίοβ αηά ίββ ίη]αδίίθθ οί πιίβδ. Ηανίη§ α τί^ΐιί, αοοοΓάίη§ ίο  
Μίΐΐ, ίδ 1ιανίη§ «α  ναΐίά οΐαίπι οη δοοίθίγ ίο ρΓοίβοί [ο η β ] ...  ίη ίΐιβροδ- 
δβδδίοη οί ίί, βίίΙιβΓ Βγ ίΐιβ ίοΓοβ οί 1α\ν, ογ 1)γ ίΐιαί οί βάαοαίίοη αηά 
ορίηίοη» (ρ. 50). Ιη οίΙιβΓ \νχ>Γάδ, αη ίηάίνίάιιαΐ Ιιαδ α π§1ιί X  ίηδί ίη 
οαδθ δοοίθίγ ου§1ιί ίο  §υαΓαηίββ Μιη ίΐΐθ ροδδίΜΙίίγ οί βχθΓοίδίη^ ίΐιίδ 
Γί§1ιί, ίΐιαί ίδ, οί αοίίη§ αοοοΓάίη^Ιγ - ταίΙιβΓ ίΐιαη ίΐιβ ροδδίΜ ίίγ οί 
δο άοίη§ 1)βίη§ Ιθίί ίο οΐιαηοβ ογ ίο ίΐΐθ ίηάίνίάιιαΓδ ο\νη βχθΓίίοηδ. 
Αηά ΛνΙιβίΙΐθΓ δοοίβίγ ου§1ιί ογ οιι§Ιιί ηοί ίο §ιιαΓαηίββ Ιιίπι ίΐιβ ροδ- 
δίβίΐίίγ οί βη§α§ίη§ ίη δοιηβ οοιίΓδβ οί αοίίοη ίδ ίο &β δβίίίβά Βγ οοη- 
δίάβΓαίίοηδ οί ηίίΐίίγ. Τΐιβ π^ΐιίδ οί α ρθΓδοη, ίΐιβη, 1)βίη§ οοΓΓβΙαίίνβ 
ίο ίΐιβ οΜί§αίίοηδ οί ίυδίίοβ, αΓθ δίιηίΙαΓίγ §Γουηάβά ίη οοηδίάβΓαίίοηδ 
οί υίίΐίίγ.

Ιη ίΐιβ οοιίΓδθ οί Ιιίδ άίδοηβδίοη οί ίΐιβ τβίαίίοηδ 1)θί\νββη ίΐιβ ρπ η - 
οίρΐβ οί ιιίίΐίίγ αηά ]η8ίίοβ, ΜίΠ βηηπιβΓαίβδ α ηιίδοβίΐαηβοηδ οοΐίβο- 
ίίοη οί υίίΐίίβδ ρΓοηιοίβά αηά δβοαΓβά 1>γ ίΐΐθ ταίθδ οί ]αδίίθθ. Α1- 
ί1ιου§1ι Μίΐΐ άοβδ ηοί βχρίίοίίΐγ δαγ δο, ίΙΐθΓθ ίδ δυίίίοίβηί βνίάβηοθ ίο 
ίηάίοαίβ ίίχαί Ιιθ Ιιαδ ίΙΐΓββ δΟΓίδ ογ Ιάηάδ οί ηίίΐίίγ ίη ηιίηά, οογγθ- 
δροηάίη§ ίο ίΐιβ ίΙΐΓβθ §βηβΓα1 οΙιαΓαοίβπδαίίοηδ Ιιθ §ίνβ8 οί ίΐιβδβ ηίίΐί- 
ίίθδ: Ιιθ οΙιαΓαοίβπδβδ ίΐιβιη αδ ίΓθθάοηι ϊγοπι ναποιίδ Ιάηάδ οί ροβί- 
ίίνβ ΙιαΓπι (οί. ρ. 50), ρβαοβ αηά ίΐιβ ΟΓβαίίοη οί ίθβΐίη^δ οί δγιηραίΐιγ 
(οί. ρ. 56), αηά δθοηπίγ (οί. ρ. 50). Αδ \νβ δΐιαίΐ δβθ, ίί ίδ βνίάβηί ϊγοπι 
Ιιίδ άίδοιίδδίοη οί ίΐιβ 8ΐι1)]θθί ίΐιαί ίΐιβδβ αΓθ ηοί αΙίβΓηαίίνβ οΙιαΓαοίβΓ- 
ίδαίίοηδ οί ίΐΐθ δαπιβ ιιίίΐίίίβδ, 1>υί οΙιαΓαοίβπδαίίοηδ οί άίίίβΓβηί δΟΓίδ 
οί αίίΐίίίβδ \ν1ιίο1ι αοοΓυβ ίη άίίίβΓβηί ^ναγδ ϊγοπι ίΚβ ο1)8βΓΥαηοβ



ίΐιβ τυΐθδ οί ^ιΐδϋοβ. Τΐιβ ίίΓδί δΟΓί οοηδίρίδ οί ίηάίνίάυαΐ υίίΐίίίβδ άβ- 
πνίη£ ίΐΌΐη ίΐιβ δρβοίίίο π§1ιίδ \ν1ιίο1ι δοοίβίγ οιι^Μ ίο  ρΓοίβοί ίΙίΓου^Ιι 
ίίδ ηιΐθδ οί ]υδίίοβ αηά ίΐιβπ* αίίβηάαηί δαηοίίοηδ. Τΐιβ δβοοηά δΟΓί 
οοηδίδίδ οί ίΐιβ βοοιβ.1 υίίΐίίίβδ \ν1ιΐο1ι Γβδυΐί ϊγοιπ ίΐιβ ίαοί ίΐιαί δοοίβίγ 
^ιιαΓαηίββδ ίΐιβδβ δρβοίίίο ι*ί§1ιίδ. Ρίηαΐΐγ, ίΐιβ ί1ιΐΓ(1 δΟΓί οί υίίΐίίγ ίδ α 
δοοίαΐ πίίΐίίγ Γβδπ1ίίη§ ίΓοπι ίΐιβ ίαοί ίΐιαί δοοίβίγ ^υαΓαηίββδ ίΐιβ βχ- 
βΓβίδβ οί δοιηβ δγδίβιη οί ίηάίνίάυαΐ π^ΐιίδ - ηο ιηαίίβΓ \ν1ιαί ίΐιβπ* 
οοηίβηί.

ΙΙηάβΓ ίΐιβ ίίΓδί δΟΓί οί πίίΐίίίβδ Μίΐΐ §Γουρδ ίΐιβ ίηάίνίάιιαΐ υίίΐί- 
ίίβδ άβπνίη^ ίΓοπι ίΐιβ πιΐβδ οί ]υδίίθθ άβδψηβά ίο ρΓοίβοί αη ίηάίνί- 
άηαΐ ίΓοπι 1)βίη§ Ιιαπηβά Ια γ οίΙιβΓδ, βίίΙιβΓ άΐΓβοίΙγ ογ ίηάΐΓβοίΙγ, ίΐιαί 
ίδ, (ώ γ  1)θίη§ ΙιίηάβΓβά ίη Ιιίδ ίΓββάοιη οί ριίΓδίιίη^ Ιιίδ ο\νη ^οοά» (ρ. 
56). δηοΐι, ίοΓ βχαιηρίβ, αΓβ ίΐιβ ηιΐβδ ρΓο1ιί1)ίίίη§ αοίδ οί \νΓοη§ίυ1 α§- 
§Γβδδίοη, ίΐιβ \ντοη§ίιι1 βχβΓοίδβ οί ροΛνβΓ ουθγ δοπιβοηβ αηά \ντοη§ίιι1- 
1γ λνίί1ι1ιο1(ϋη§ ίΐΌΐη δοπιβοηβ δοιηβίΐιίη^ \ν1ιίο1ι ίδ Ιιίδ άιιβ (οί. ρ. 56). 
Τΐΐθδθ πιΐβδ ρΓοΙιίΜί ίΐιβ ίηίΐίοίίοη οί «α  ροδίίίνβ ΙιυΓί, βίίΙιβΓ ίη ίΐιβ 
ίοΓπι οί άΐΓβοί δυίίβπη^, ογ οί ίΐιβ ρπναίίοη οί δοιηβ §οοά τνΐιίοΐι Ιιβ 
Ιιαά ΓβαδοηαΜβ §Γουηά, βίίΙαβΓ οί α ρΐιγδίοαΐ ογ οί β. δοοίαΐ Ιάηά, ϊογ 
οουηίίη§ υροη» (ρ. 56). ΊΊιβ υίίΐίίίβδ δβουΓβά β γ  ίΐΐθ βηίοΓΟβιηβηί οί 
βυοίι πιΐθδ αΓβ υηίνβΓδαΙΙγ άβδίΓβά δίηοβ «α  ρβΓδοη ιηαγ ροδδίΜγ ηοί 
ηββά ίΐιβ Ββηβίίί οί οίΙιβΓδ, 1>ιιί Ιιβ α1\ναγδ ηββάδ ίΐιαί ίΐιβγ δβουΐά ηοί 
άο Ιιίπι ΙιυΓί» (ρ. 56). Μίΐΐ δββπΐδ ίο Ιιοΐά ίΐιαί ιηοδί οί ίΐιβ πιΐβδ οί ίιΐδ- 
ίίοβ ίαΐΐ υηάβΓ ίΐιίδ Ιιβαάίη^. Μαηγ οί ίΐιβ πιαχίιηδ αηά πιΐβδ οί ]ϋ8- 
ίίοβ Ιιβ πίθηίίοηδ οβΓίαίηΙγ άο δο. ΗολνβνβΓ, ίί ίδ ηοί α1\ναγδ οΙβαΓ \ν!ιβ- 
ίΙιβΓ ίΐΐθ τυΐβδ Ιιβ άίδουδδβδ αΓβ οηβδ Ιιβ αρρΓονβδ οί ογ \ν1ιβί1ιβΓ ίΐιβγ 
αΓβ ηιβΓβΙγ οαηάίάαίβ ηιΐβδ οί ]υδίίοβ ίη νίΓίυβ βίίΙιβΓ οί Ιιανίη^ 1>ββη 
ρΓοροδβά β γ  δοπιβοηβ ο γ  οί 1)βίη§ πιΐβδ αοίυαίΐγ ίη ϊογοθ. ΤΊιαί ίδ, ίί 
ίδ ηοί α1\ναγδ οΙβαΓ λνΙιβίΙιβΓ Ιιβ Ιιοΐάδ ίΐιαί ίΐιβδβ ηιΐβδ , ρΓοπιοίβ ίΐιβ 
§βηβΓ&1 Ιιαρριηβδδ αη(1 δίΓβ, ίΐιτίδ, πιΐβδ οί ]ηδίίοβ, ογ ΛνΙιβίΙΐθΓ Ιιβ Ιιοΐάδ 
ίίιαί ίΐιβγ άο ηοί αηά β.Γβ, ίΐιυδ, ιιηίηδί τυίβδ. δίηοβ πιαηγ οί ίΐιβ ηιΐβδ 
ίο\ν»Γάδ \ν!ιίο1ι Ιιβ αάορίδ α ηοη-οοπιπιίίίαΐ αίίίίιιάβ βγθ ηιΐβδ Γβφΐπ*- 
ίη§ ίΐιβ Γβάίδίπ1)υίίοη ογ πιοΓβ βςηίίαΜβ άίδίπ1)ΐιίίοη οί Λνβαΐίΐι αηά 
ίηοοπιβ2, ίί ίδ ηοί οΙβαΓ ΛΛτΙιβίΙιβΓ Ιιβ Ιιοΐάδ ίΐιαί ]ιΐδίίοβ, ί.β ., δοοίαΐ ηίί- 
Ιίίγ, ΓβςυΐΓβδ ίΐιαί δοοίβίγ αΐδο §ηεΐΓαηίββ ίΐιβ (Γβ-)άίδίπ1)ηίίοη οί ροδ
ίίίνβ Ββηβίίίδ ογ \νίιβί1ιβΓ ίί ίδ βηοα§1ι ίΐιαί ίί ρΓοίβοί ίΐιβ ίηάίνίάυαΐ 
Ιγοπι ροδίίίνβ ΙιαΓπι3. Ηίδ αάνοοαογ οί ίΐιβ ρπηοίρΐβ οί βφ ίαϋίγ ίδ οί

2. βί. ΜίΙΓδ ΓθΐηδίΓΐίδ οη (ρρ. 5 3 -4 ) , ίαχαίίοη (ρρ. 5 4 -5 )  αηά ίΐιβ Οοπιπιυ-
ηίδΐδ* νίβ\\τδ οη ΙΙιθ  βςιιαΐ άίδίπΙ>ιιίίοη οί ΙΙιβ ρΓοάηοβ ο£ α οοπιπιιιηίίγ’δ 1α1)οιΐΓ (4 3 ).

3. Ι ί  δΐιοιιΐά 1)Θ η ο ίβ ά  ίΐιαΐ I  απι ΙιβΓβ ο η ΐγ  ΓβίβΓπη# ίο  αΓ^υπιβηίδ α η ά  ροδίίίοη δ 
βχρΓβδδβά ίη IIΐϊΐίΐαηαηίβηι α η ά  απι, ίΐηΐδ, άίδΓβ^αΓάΐη^ ΜίΙΓδ νίβ\νδ ίη ΤΗβ Ρηη-

«Τιΐδϋοβ αηά υίϋϋγ: Α Νοίβ οη «ί. 8. ΜίΙΓδ Εδδαγ ϋ  ίίΐίΐαηαηίδτη 433



134 Ιοϋ ΡαΙβΠίδ

ηο Ιιβίρ ίη ίΐιβ ιηαίίβΓ, ϊογ Ιιίδ οοιηιηβηίδ αΓβ οί α 1ιί§1ι1γ §βηβι·α1 αηά 
α&δίΓαοί ηαίιΐΓθ («...δοοίβίγ δΙιοιιΜ ίΓβαί αΐΐ βφίαΐΐγ \νβ11 \ν!ιο Ιιανβ 
άβδβΓνβά βςιιαίΐγ λυθΙΙ οί ίί, ίΐιαί ίδ, λυΙιο Ιιανβ άβδβΓνβά βςυαίΐγ \νβ!1 
α&8θ1ιιίβ1γ» (ρ. 58 )) αη(1 αΓβ, ίΐιυδ, οοηδίδίβηί Λνίίΐι 1>οί1ι νίβτνδ. Ηίβ 
ΓβιηαΓίζδ, 1ιο\νθΥθΓ, οη ίΐιβ ΙιίδίοΓίοαΙ ρι·ο§Γθδδ Κβ άίδοβπΐδ ίο\ναΓάδ α 
δοοίβίγ οί §ΓβαίθΓ βςυαίίίγ (οί. ρ. 59), ίβδίίίγ ίο ίΐιβ ΙαίίβΓ, ίΐιαί ίδ, ίο 
ίΐιβ νίβ\ν ίΐιαί ίί ίδ οηΐγ βηουπι&βηί οη δοοίβίγ ίο ρΓοίβοί ίΐιβ ίηάίνί- 
άυαΐ ίΓοηι ροδίίίνβ Ιιαπη: ίΐιβ ρΓο§Γβδδίνβ 1ίίίίη§ οί ίΐιβ άίδίίηοίίοηβ 
&βί\νββη δίανβδ αηά ίΓββηιβη, ηοΜβδ αηά δβΓίδ, ραίποίαηδ αηά ρΐββ- 
βίαηδ, \ν1ιίο1ι Ιιβ ιηβηίίοηδ, ίδ πιογθ α ιηαίίβΓ οί οοηίβπ·ίη£ ίΐιβ Γψΐιί 
ίο ρΓοίβοίίοη ϊγοπι ροδίίίνβ Καπη οη 8. §ΓβαίβΓ ηυιη&βΓ οί ίηάίνίάιιαΐδ 
ίΐιαη ίί ίδ α ιηαίίβΓ οί α1ίβπη§ ίΐιβ οοηίβηίδ οί ίΐιβ π§1ιίδ Γβοο§ηίδβά 
1>γ ίΐιβ Γβίβναηί δοοίβίίβδ. Αηά, ίηάββά, ίΐιίδ ίδ ίη 1ίββρίη§ \νίί1ι ίΐιβ Ιίηβ 
Ιιβ αάορίδ αδ Γβ§8ΐΓ(1δ ίΐιβ Γβιηαίηίη§ ί\νο Ιάηάδ οί ηίίΐίίγ δβοιίΓβά 1>γ 
ίΐιβ Γΐιΐβδ οί ίηδίίοβ.

Τΐιβ δβοοηά δΟΓί οί υίίΐίίίβδ Γβοο^ηίδβά 1>γ Μίΐΐ ίη ίΜδ βδδαγ αδ 
αοοπιίη^ ίι*οπι ίΐιβ πιΐβδ οί ίιΐδίίοβ αΓβ ρβαοβ αηά ίΐιβ οΓβαίίοη οί δοοίαΐ 
ογ δγπφαίΐιβίίο ίββ1ίη§8. ΤΙιβδβ αΓβ δοοίαΐ ηίίΐίίίβδ Γβδυ1ίίη§ ϊγοπι ίΐιβ 
ίαοί ίΐιαί δοοίβίγ §ηαΓαηίββδ αη ίηάίνίάηαΓδ ναποιίδ π§1ιίδ ίο ΪΓββ- 
άοπι ϊγοπι άπ*βοί ογ ίηάΐΓβοί Ιιαπη Βγ οίΙιβΓδ4. ΤΙιαί Μίΰ άοβδ ηοί ίη- 
ίβηά ρβαοβ αηά ίΐιβ οΓβαίίοη οί δοοίαΐ ίββ1ίη§δ αδ αη αΙίβΓηαίίνβ οΙιαΓ- 
αοίβπδαίίοη οί ίΐιβ ίίΓδί δΟΓί οί υίίΐίίίβδ άίδουδδβά αβονβ, ίδ βνίηοβά 
β γ  ίΐιβ ίαοί ίΐιαί Ιιβ ρΓβδβηίδ αη αΓ§ηηιβηί δ1ιο\νίη§ ίΐιαί ρβαοβ αηά ίΐιβ 
§βηβΓαίίοη οί δοοίαΐ ίββ1ίη§δ αΓβ Γβδηΐίδ οί ίΐιβ βηίοΓοβιηβηί οί ίΐιβ ίηά- 
ίνίάυαΐ π^ΐιίδ ίο ΪΓββάοιη ϊγοπι ΙιαΓπι, αδ \νβ11 αδ ρΓβοοηάίίίοηδ - αδ 
\νβΓβ αΐδο ίΐιβ ίίΓδί δΟΓί οί υίίΐίίίβδ - ϊογ ίΐιβ ριίΓδυίί οί ίηάίνίάιιαΐ Ιιαρ- 
ρίηβδδ. «...ίΐιβγ [ίΐιβ πιΐβδ \ν1ιίο1ι ίοΛ ίά  ιηαηΐάηά ίο ΙιυΓί οηβ αηοίΙιβΓ] 
αΓβ ίΐιβ ηιαίη βίβηιβηί ίη άβίβπηίηίη^ ίΐιβ \ν!ιο1β οί ίΐιβ δοοίαΐ ίββ1ίη§δ 
οί πιαηΐάηά. Ιί ίδ ίΐιβπ· ο&δβναηοβ αίοηβ \ν!ιίο1ι ρΓβδβΓνβδ ρβαοβ αιηοη§ 
Ιιιιηιαη 1)βίη§δ: ίί ο!)βάίβηοβ ίο ίΚβηι \νβΓβ ηοί ίΐιβ τυΐβ, αηά άίδ- 
οΒβάίβηοβ ίΐιβ βχοβρίίοη, βνβΓγ οηβ \νΌΐι1<1 δββ ίη βνβΓγ οηβ βίδβ αη 
βηβηιγ, α^αίηδί λνΐιοηι Ιιβ ηπίδί Ιοβ ρβΓρβίααΙΙγ §ααΓ(1ίη§ Μηΐδβΐί)). (ρ. 
56) Ιη οίΙιβΓ \νοΓ(1δ, ΜίΗ ίδ αΓ§ιιίη§ ίΐιαί α οοηδβφίβηοβ οί ίΐιβ ίαοί ίΐιαί 
δοοίβίγ §ηαΓαηίββδ ίΐιβ ναποηδ Γΐ§1ιίδ ίο ίΓββάοηι ϊγοπι ΙιαΓπι 1>γ οίΙιβΓδ

οίρίβδ ΡοΙίΐίβάΙ Εοοηοιηγ, \ν1ΐθΓθ Ιιβ (ϋδίίη^αίδΐιβδ 1)βί\νβθη ίΐιβ 1α\νδ οί ρΓοάυοϋοη 
αηά Ιίιβ 1α\νδ οί άίδΙπ1)υίίοη αηά πιοδί οβιΊαίηΙγ οδιίΐδ Γογ α ηΐ0Γβ]ηδί ΓβάίδίπβυΙίοη 
οί ννβαΐίΐι.

4. Β γ  α 'βοοίαΐ υϋΐϋ^' I ηιβ&η α υ ίίϋ ΐγ  ^νΐιίοΐι, ί)βοειυδθ ίί ίδ ηοί αη α ^ Γ β ^ α ίβ  
ογ δυιη ο ί  ίηάίνίάιιαΐ ϋ ΐΐίϋ ββ , οαηηοί 1>β αρροΓίίοηθά αηιοη ^δί ίΐΐθ ίη ά ίγ ίάυα ΐ ιηβιη - 
1>βΓδ ο ί  α δοο ίβ ίγ , 1>υ1 οαη οη ΐγ  1>θ βη ίο^ βά  βαοΐι ο ί  ίΐιβπι αδ α ^Ιιοΐβ.
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ί.β .,ίΐια ί ίί ρυηίδΐιβδ ίΙιβίΓ νίοΐαίίοη αηά ηυΓίυΓβδ ίΐιβπ· ο&δβΓναηοβ &γ 
βάυοαίίοη, ίδ ίΐιαί πιοδί ρβορίβ, 1>γ αηά 1αΓ§β, οοπιρίγ \νίί1ι ίίιβ Γβίβ- 
ναηί πιΐβδ: ίΐιαί ίδ, ί ΐ ιβ γ , Βγ αηά 1αι·§β, α&δίαίη ϊγοπ ι ίηίΐίοίίη^ Καπη 
οη οίΙΐθΓδ. ΤΙιίδ Καδ ί\νο Γβδυΐίδ. Οη ίίιβ οηβ Ιιαηά, ρβορίβ Ιίνβ ίη 
«ρβαοβ» λλγιΙΙι βαοΐι οίΙιβΓ αηά, οη ίίιβ οίΙιβΓ Ιιαηά, αηά αδ α Γβδυΐί οί δο 
άοίη§, ί ΐ ιβ γ  άο ηοί νίβ\ν βαοΐι οίΙιβΓ αδ βηβπιίβδ, ίΐιαί ίδ, αδ 1ιανίη§ οοη- 
ί1ίοίίη§ αηά πτβοοηοίΙαΒΙβ ίηίβΓβδίδ, ίη οοηδβφίβηοβ οί Λνΐιίοΐι ίΙιβίΓ 
δγπιραίΐιβίίο ίββ1ίη§δ αΓβ αΓουδβά αηά δ ίΓ βη ^ ίΙιβη βά . ΤΙιίδ, ίη  ίυπι, 
Ιβαάδ ίο α £ΓβαίβΓ αηά δίποίβΓ οΒδβΓναηοβ οί ίΐιβ Γ β ίβ ν α η ί πιΐβδ οί 
]υ δ ί ί ο β ,  λνΐιίοΐι, ίη ί υ π ι ,  Ιβαάδ ίο £Γ βαίβΓ \ρβαοβ, ίΐιβ ίυΓίΙιβΓ δ ίΓ θ η § ί1ΐ6η ίη §  
οί δοοία ΐ ίββ1ίη§δ, αηά δο οη. Αηά δυοίι α δίαίβ οί αίίαΐΓδ, α ο ο ο Γ ά ίη §  ίο 
ΜίΠ (οί. ρ .  56), οαη ο η ΐ γ  Ββ οί 1)βηβίίί ίο ίίιβ ρβΓδοηδ οοηοβΓηβά, ϊο γ  
ίη δυοίι α δίίιιαίίοη, ίΐιβγ βοίΐι άο ηοί ηββά, αηά άο ηοί ίββΐ ίΐιαί ίΐιβγ 
ηββά, ί ο  ά ΐΓ βοί ίΐιβίτ β ίίοΓ ίδ  ίοΛναΓάδ ά β ίβ η ά ί η §  ίΐιβπίδβίνβδ ϊγοπ ι Ιιαπη 
αηά ίηί1ίοίίη§ Ιιαπη οη οίΙιβΓδ. Τΐιβγ αΓβ, ίΐιυδ, ίΓββ αηά ίββΐ ΪΓββ ίο 
ρηΓδηβ ίΙιβίΓ ο\νη ίηίβΓβδίδ αηά Ιιαρρίηβδδ άΐΓβοίΙγ. Ιη οίΙιβΓ ΛνοΓάδ, 
δυοίι α δίαίβ οί αίίαΐΓδ ίδ α ρΓβοοηάίίίοη ϊογ  ίΐιβ βχβΓοίδβ οί βαοΐι ίηάί- 
νίάυαΓδ π § 1ιί ίο ρΓοπιοίβ αηά ρυΓδυβ Ιιίδ ο\νη Ιιαρρίηβδδ.

Τΐιβ ίΙιίΓά δΟΓί οί υίίΐίίγ ίπιρίίοίίΐγ οοιιηίβηαηοβά β γ  ΜίΠ Γβδυϋβ 
ϊγοπι ίίιβ ίαοί ίΐιαί δοοίβίγ §υαΓαηίββδ δοπιβ δγδίβπι οί ίηάίνίάυαΐ π§1ιίδ
- ΐΓΓβδρβοίίνβ οί ίΙιβίΓ οοηίβηί. ΤΙιβ υίίΐίίγ ίη ςυβδίίοη ίδ ίΚαί οί 
δβουπίγ, «ίο  βνβΓγ οηβ’ δ ίββΐίη^δ ίΐιβ πιοδί νίίαΐ οί αΐΐ ίηίβΓβδίδ» (ρ. 
50). ΜίΠ ίηίΓοάυοβδ δβουπίγ ίη αηδ^βΓ ίο ίΐιβ φίβδίίοη \ν1ιγ δοοίβίγ 
ου§1ιί ίο  ρΓοίβοί ίηάίνίάιιαΐ π§1ιίδ (οί. ρ .50). Ηίδ αηδλνβΓ ίδ: ϊογ Γβα- 
δοηδ οί £βηβΓα1 υίίΐίίγ. Αηά 1ιβ ΙιβΓβ ρΓβδβηίδ δβουπίγ αδ ίΐιβ δοΐβ υίί- 
ί£γ δβουΓβά Βγ ίΐιβ ρΓοίβοίίοη οί ίηάίνίάυαΐ π§1ιίδ. δββίη§, 1ιο\νΌνβΓ, 
ίΐιαί, αδ Λνβ αΓ§ηβά αβονβ, ΜίΠ αΐδο Γβοο§ηίδβδ ί\νΌ ίυΓίΙιβΓ δΟΓίδ οί 
ιιίίΐίίγ, δβουπίγ οαηηοί 1)β ίΐιβ δοΐβ δυοίι υίίΐίίγ Ιιβ οουηίβηαηοβδ. Ιί 
ιηυδί βίίΙιβΓ Ι)β ίάβηίίοαΐ \νίί!ι οηβ οί ίίιβ οίΙιβΓ ί\νο Ιάηάδ οί υίίΐίίγ ογ 
ίί ιηυδί οοηδίίίυίβ α ίΙιΐΓά δΟΓί οί υίίΐίίγ \ν!ιίο1ι Μίΐΐ Γβοο^ηίδβδ α1οη§ 
\νίί!ι ίΐιβ οίΙιβΓ ί\νο. ΜίΠ ίδ ηοί ςυίίβ οΙβαΓ οη ίΐιβ δηΒίβοί. Ηίδ τβπιαΛδ 
δββπι ίο δυρροΓί Ιο ο ϊΙ ι ίΐιβ νίβ\ν ίΐιαί δβουπίγ ίδ ίάβηίίοαΐ Λνίίΐι ΪΓββάοπι 
ϊγοπι ροδίίίνβ Ιιαπη, ί.β ., ίί ίδ δβουπίγ ϊγοπι ροδίίίνβ ΙιαΓπι, αδ \νβ11 αδ 
ίίιβ νίβ\ν ίΐιαί ίί ίδ α ί ΐώ ά  δΟΓί οί υίίΐίίγ Γβδυΐίίη^ ϊγοπι ίίιβ ίαοί ίΐιαί 
δοοίβίγ §υαΓαηίββδ δοπιβ δγδίβπι οί π^ΐιίδ ογ οίΙιβΓ. ΤΙιβ άίίίίουΐίίβδ ίη 
ίηίβΓρΓβίίη§ Μίΐΐ οη ίΐιίδ ροίηί 1)β§ίη Λνίίΐι αη αιηΐπ^υίίγ ίη ίίιβ φΐβδ- 
ίίοη, ΓβίβΓΓβά ίο αβονβ, ίο  \̂ 1ιίοΙι ΜίΠ ρΓβδβηίδ δβουπίγ αδ αη αηδλνβΓ. 
Ηβ \ντίίβδ: «Τ ο Ιιανβ α π§1ιί, ίΐιβη, ίδ, I οοηοβίνβ, ίο  Ιιανβ δοιηβίΙιίη§ 
\ν!ιίο]ι δοοίβίγ ου^ΐιί ίο  άβϊβηά ιηβ ίη ίίιβ ροδδβδδίοη οί. Ιί ίίιβ ο1)]βο- 
ίοΓ §ο οη ίο  αβίί ντίιγ, ίί ου^ΜΡ I οαη §ίνβ ηο οίΙιβΓ Γβαβοη ίΐιαη
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§βηβΓα1 υίίΐίίγ. ...Ή ιβ ίηίβΓβδί ίηνοίνβά ίδ ίΐιαί οί δβουπίγ...» (ρ. 50). 
Τίιβ απιΜ^υίίγ ίδ ΙΙιθ ίο11ο\νίη§: Ιί ίδ ηοί οΙβαΓ ΛνΙιβίΙΐθΓ Μίΐΐ ίδ αδ1άη§ 
\ν!ιγ δοοίβίγ ου§Μ  ίο άβίβηά ίηάίνίάυαΐ π§1ιίδ - ηο ιηαίίβΓ \ν!ιαί ίΙιβίΓ 
οοηίβηί -  Γ&ίΙιβΓ ίΐιαη ηοί άβίβηά ίΐιβπι, ογ \ν1ΐ6ί1ΐθΓ Ιιβ ίδ αδίάη^, §ίν- 
βη ίΐιαί δοοίβίγ ου§1ιί ίο  άβίβηά ίηάίνίάυαΐ π§1ιίδ, \ν!ιγ ίί ου§1ιί ίο 
άβίβηά π§1ιίδ Λνίίΐι δυοίι αηά δυοίι α οοηίβηί, ΓαίΙιβΓ ίΐιαη π^Ιιίδ \νίί!ι 
α άίίίβΓβηί οοηίβηί. Τίιβ ρΓβοβάίη^ άίδουδδίοη δββηΐδ ίο ίανουΓ ίΐιβ δβο
οηά ίηίβΓρΓβίαίίοη, δίηοβ ίί ίδ αηαΐγίίο ϊο γ  Μίΐΐ ίΐιαί δοοίβίγ ου§Μ  ίο 
άβίβηά ίηάίνίάυαΐ π§1ιίδ - π§1ιίδ 1>βίη§ ίΚαί λνϊιίοΐι δοοίβίγ ου^Ιιί ίο 
άβίβηά (οί. ρ. 50). Ηίδ δυβδβςυβηί ΓβπιαΓίίδ, ΙιοΛνβνβΓ, δββηι ίο ίανουΓ 
ίΚβ ίίΓδί ίηίβΓρΓβίαίίοη., Τΐιυδ, Μίΐΐ τνηίβδ οί δβουπίγ ίη νβΓγ §βηβ- 
Γ8.1 ίβΓΠΐδ, ίΐιαί ίδ, Ιιβ άοβδ ηοί δρβοίίγ ίΐιβ ρβΓίίηβηί αΓβαδ οί δβουπίγ, 
δο ίΐιαί δβουπίγ ίδ α υίίΐίίγ οοηδοηαηί \νίί!ι ίΐιβ ροδδβδδίοη οί αηγ 
π§1ιίδ \ν1ιαίδθθνβΓ - πτβδρβοίίνβ οί ίΙιβίΓ οοηίβηίδ. δβοοηά, Ιιβ βιη- 
ρΐιαδίδβδ ίΐιβ ίιηροΓίαηοβ οί ουΓ ίυίυΓβ δαίβίγ αηά ίίδ ρΓοίβοίίοη ϊγο π ι 
αηγοηβ δίΓοη^βΓ. ίΐιαη ιΐδ. Ήιβδβ ροίηίδ αΓβ, δίπιίΙαΓίγ, ροίηίδ ίΐιαί ρβΓ- 
ίαίη ίο ίΐιβ δαίβ£υαΓάίη§ οί αηγ π^ΐιίδ, ηο ιηαίίβΓ \ν!ιαί ίΙιβίΓ οοηίβηί.

Τίιβ οοηοΐυδίοη ίΐιαί δβουπίγ ίδ ίάβηίίοαΐ \νίί!χ ΪΓββάοπι ϊγοπι ροδ
ίίίνβ Ιιαπη, ί.β ., ίΐιαί ίΐιβ δβουπίγ ίηνοίνβά ίδ δβουπίγ ϊγοπι Ιιαπη, ίδ 
οηΐγ ]υδίίίίβά ίί ΜίΙΓδ φίβδίίοη ίδ οοηδίηιβά ίη ίΐιβ δβοοηά \ναγ. Ρογ 
οηΐγ οη δυοίι α οοηδίπιοίίοη άοβδ ίΐιβ οοηίβηί οί π§Μ δ (ΪΓββάοπι ϊγοπι 
ναπουδ δΟΓίδ οί ροδίίίνβ Ιιαπη) οοπιβ ίηίο ίΐιβ ιηαίίβΓ. Ιί, 1ιο\νβνβΓ, ίί 
ίδ οοηδίπιβά ίη ίΐιβ ίίΓδί \ναγ, ίΐιβη δβουπίγ οαη ηβίίΙιβΓ Ββ ίΐιβ οοηίβηί 
οί δοπιβ π§1ιί πογ ίΐιβ α§§Γβ§αίβ οϊ ίΐιβ οοηίβηίδ οί ναπουδ π^ΐιίδ. Ρογ 
ίΐιβ οοηίβηίδ οί ίΐιβ π§1ιίδ άβίβηάβά &γ δοοίβίγ άο ηοί οοπιβ ίηίο ίΐιβ 
ιηαίίβΓ αί αΐΐ. Αηά δβουπίγ 1)βοοηΐθδ α υίίΐίίγ αοοΓυίη^ ϊγοπι ίΐιβ ίαοί 
ίΐιαί δοοίβίγ άβίβηάδ δοιηβ δγδίβπι οί ίηάίνίάυαΐ π§Μ δ - ηο ιηαίίβΓ 
Λνΐιαί ίΐιίδ ίδ. ΤΗβ δβουπίγ ίηνοίνβά ίδ ίΐιβ ίοΐίολνίη^: Βγ ρΓοίβοίίη^ 
υδ ίη ουΓ π§1ιίδ - ηο ιηαίίβΓ \νϊιαί ίΙιβίΓ οοηίβηί - δοοίβίγ βηδυΓβδ ίΐιβ 
δαίβίγ οί ουΓ ίυίυΓβ ϊογ υδ ίη οβΓίαίη αΓβαδ ογ Γβδρβοίδ (ίΐιβ αΓβαδ αηά 
Γβδρβοίδ άβρβηάίη§, οί οουΓδβ, οη ίΐιβ οοηίβηίδ οί ίΐιβ π§1ιίδ άβίβηάβά), 
ίΐιαί ίδ, ίί βηδυΓβδ ίΐιαί, ίη ίΗβδβ Γβδρβοίδ, ίΐιβ ίυίυΓβ \νί11 ηοί Ββ ρΓβγ 
ίο ίΐιβ ίηίβΓβδίδ οί αηγοηβ δίΓοη^βΓ ίΐιαη ουΓδβΙνβδ αηά \νί11, ίΐιυδ, οοη- 
ίίηυβ οη ίΐιβ ραίίβΓη οί ίΚβ ρΓβδβηί. Αηά ίΐιίδ πιβαηδ, ίη ίυΓη, ίΐιαί ουΓ 
ίυίυΓβ ίη ίΐιβδβ Γβδρβοίδ, ίδ ρΓβάίοίαΜβ αηά Λνίΐΐ Ιίνβ υρ (ογ άο\νη) ίο 
ουΓ βχρβοίαίίοηδ. ΡΓβάίοίαΜΗίγ ίδ α ίαοίοΓ &γ \νΙιίο1ι Μίΐΐ, Ιΰ ζβ  ΗοΒ- 
Ββδ, δβίδ §Γβαί δίοΓβ, αδ ίδ βνίηοβά β γ  Ιιίδ δίΓοη§ άίδαρρΓοναΙ οί 1)Γβαο1ι 
οί ίπβηάδΐιίρ αηά ρΓοπιίδθ αδ άίδαρροίηίίη§ βχρβοίαίίοη (οί. ρ. 57 )5.

5. Ι ί  δϊιοιιΐά βθ ηοΐίοβά, 1ιο\νθ\τ0Γ, ίΐιαί ίη ίΐιίδ ραδδ&^β ίοο, Μίΐΐ ίδ βιη1>ί£υοιΐ5: 
Ιιβ αΓ^ιΐθδ ϊ\ϊβΧ ϊ)Γβαο1ι ο ί ίπ θ η ά δΜ ρ  αηά ρΓοηιίδβ ατβ Ιιυιηαη βνίΐδ 1)θίΙι οη ίΐιβ
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λΥΚβη ΜίΠ, ίΐιβη, \ντίίβδ αβουί δβουπίγ Ιιβ δββπΐδ ίο Ιιανβ ίίιβ 
ίίΓδί ίηίβΓρΓβίαίίοη ίη πιίηά6. Ήιβ βνίάβηοβ, ΙιολνβνβΓ, ίη ίΐιίδ βδδαγ ίδ 
οοηοίτΐδίνβ ηβίίΙιβΓ \νίί1ι Γβδρβοί ίο \ν!ιαί Μίΐΐ ίηίβηάδ 1>γ ίΐιβ αβονβ 
φίβδίίοη π ο γ  Λνίίΐι Γβδρβοί ίο ίΐιβ ιιίίΐίίγ δβουπίγ δίαηάδ ϊο γ . ΝβνβΓίΙιβ- 
Ιβδδ, I ΐΐιίηΐί \νβ αΓβ ]ιΐδίίίίβά ίη 1ιο1άίη§ ίΐιαί, ίη ίΐιίδ βδδαγ, Μίΐΐ άοβδ 
Γβοο§ηίδβ α ί ΐώ ά  δΟΓί οί ιιίίΐίίγ α!οη§ \νίί!ι ίΐιβ οίΙιβΓ ί\νο πιβηΐίοηβά 
αΒονθ, ηαπιβίγ δβουπίγ αδ ρΓβάίοίαΜίίγ, δίηοβ ίΙιβΓβ ίδ δυίίίοίβηί 
βνίάβηοβ ! ογ Βοίΐι ίΐιβ αΒονβ ίηίβΓρΓβίαίίοηδ αηά ΜίΠ ηιαγ 1)β ίυδίίίί- 
αΜγ Ηβΐά ίο Ιιανβ ίηίβηάβά βοίΐι.

Ιη οοηοΐυδίοη, α ίυΓίΙιβΓ ροίηί, Λ\Γ1ιίο1ι οοηοβπΐδ οηβ οί ίΐιβ οΓΐίί- 
οίδηΐδ άΐΓβοίβά α^αίηδί ΜίΙΓδ ρΓοοί οί ίΐιβ ρπηοίρΐβ οί υίίΐίίγ, ίδ ίη ο γ -  

(ΙβΓ. Ιη V Ι ί Ι ί ΐ α η α η ΐ Β τ η  ΜίΠ \νήίβδ ίΐιαί «...βαοΐι ρβΓδοη’ δ Ιιαρρίηβδδ ίδ 
α §οοά ίο ίΐιαί ρβΓδοη, αηά ίΐιβ §βηβΓα1 Ιιαρρίηβδδ, ίΙιβΓβίοΓβ, α £Όθά 
ίο ίΐιβ α§§Γβ§αίβ οί αΐΐ ρβΓδοηδ» (ρ. 33). ΜίΠ Καδ βββη αοουδβά οί,
ίΙιβΓβ&γ, οοπιπιίίίίη§ ίίιβ ίαΐΐαογ οί οοηιροδίίίοη - οί αΓ§υίη§ ϊγο π ι 
ίΐιβ ρΓβπιίδβ ίΐιαί βαοΐι ρβΓδοη άβδίΓβδ Ιιίδ Ιιαρρίηβδδ ίο ίΐιβ οοηοΐυδίοη 
ίΐιαί αΐΐ ρβΓδοηδ (ί.β. βαοΐι αηά βνβΓγ ρβΓδοη) άβδίΓβ ίΐιβ Ιιαρρίηβδδ οί αΐΐ 
ρβΓδοηδ7. Ηο\νβνβΓ, ίη νίβ^ν οί ίΐιβ αβονβ, ίί ίδ ηοί αί αΐΐ Ι&βΐγ - Ιιίδ 
ίηίβΐίοίίουδ \νοΓάίη§ ηοί\νίί!ΐδίαηάίη§ - ίΐιαί ΜίΠ ίδ αοίυαίΐγ §υί1ίγ οί 
1ιανίη§ οοιηπιίίίβά ίΐιίδ ίαΐΐαογ. ΡίΓδί, ΜίΠ δββπΐδ ίο ββΐίβνβ ίΐιαί ίίιβ 
ηιΐβδ οί ίυδίίοβ βη]οίηίη§ οηβ ίο αβδίαίη ϊγ ο π ι  1ιαπηίη§ οίΙιβΓδ αΓβ ίο 
Ββ βηίοΓββά ϊ ο γ  ναπουδ Ιάηάδ οί δαηοίίοη; Ιιβ άοβδ, ίΐιυβ, ηοί 1)β1ίβνβ 
ίΐιαί ίΐιβγ αΓβ ίο11ο\νβά ϊγο π ι α πιβΓβ άβδίΓβ ϊο γ  ίΐιβ Ιιαρρίηβδδ οί αΐΐ-αδ 
δΐιουΐά Ιιανβ 1>ββη ίΐιβ οαδβ Ιιαά Ιιβ Ββΐίβνβά ίΐιαί βαοΐι αηά βνβΓγ ρβΓδοη 
άβδίΓβδ ίΐιβ Ιιαρρίηβδδ οί αΐΐ. δβοοηά αηά πιοΓβ ίπιροΓίαηί, Μίΐΐ δββπΐδ 
ίο Ββΐίβνβ ίΐιαί α δβοοηάαΓγ Γβδίιΐί οϊ ίΐιβδβ πιΐβδ ίδ ίίιβ οΓβαίίοη οί ίββΐ- 
ίη§δ οί δγπιραίΐιγ ίο\ναΓάδ οίΙιβΓδ αηά, ίΐιυδ, ίΐιβ άβδίΓβ ϊο γ  ίΙχβΐΓ Ιιαρ- 
ρίηβδδ. Οοηδβφίβηίΐγ, ταίΙιβΓ ίίιαη άβπνίη§ ίΐιβ υίίΐίίίβδ δβοιίΓβά 1)γ 
ίυδίίοβ ϊγο π ι  ίίιβ ρΓβπιίδβ ίβα ί βνβΓγ ρβΓδοη άβδίΓβδ ίΐιβ" Ιιαρρίηβδδ οί 
αΐΐ οίΙιβΓδ (αδ Ιιβ δΐιουΐά Ιιανβ άοηβ Ιιαά Ιιβ 1)β1ίβνβά ίΐιαί ίίιβ ρπηοίρΐβ 
οί υίίΐίίγ \ναδ ίυδίίίίβά 1)γ ίί), ΜίΠ Ιιοΐάδ ίΐιαί βνβΓγ ρβΓδοη’ δ άβδίΓβ 
ϊο γ  ίίιβ Ιιαρρίηβδδ οί αΐΐ οίΙιβΓδ ίδ α Γβδυΐί οί ίίιβ α!)ονβ πιΐβδ οί ίυδίίοβ. 
Ρββ1ίη§δ οί δγπιραίΐιγ αηά ίίιβ άβδίΓβ ϊο γ  ίίιβ Ιιαρρίηβδδ οί οίΙιβΓδ 
ίδ α Γβδίιΐί οί ίίιβ βχίδίβηοβ οί πιΐβδ οί ίυδίίοβ αηά ίί ίδ α τιίίΐίίγ ίηδο-

^Γοιιηάδ ίΐιαί ίΐιβγ άίδαρροίηί βχρβοίαίίοη, αδ λνβΐΐ αδ οη ίίιβ ^Γουηάδ ίΐιαί ίΐιβγ άο 
ηοί £ΐνβ ίίιβ ίπβηά αηά ρΓοηιίδββ ννΐιαί ίίιβγ άβδβΓνβ.

6. Οη ΜίΙΓδ νίβτν οη ίίιβ υίίΐίίγ οί δβουπίγ οί. αΐδο Α. Κγαη, / .  £. ΜίΙΙ (Κουί- 
Ιβάβθ & Κβ^αη Ραυΐ, Ι,οηάοη /Βοδίοη, 1974) ρρ. 121, 128.

7. <Χ β̂ τ. Α.Μ. ^υ^ηίοη, ϋύΙίΐαΗαη ΕΐΗίοβ (ΜαοΜΠΙαη, Εοηάοη, 1973) ρρ. 
66-7.
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ί&Γ α$ ίί οοηίπ&υίβδ ίο ίΙιβίΓ βηίοΓοβιηβηί Βγ οΓβαίίη^ ίη ρβορίβ ίίιβ 
δγιηραίΐιβίίο ίββ1ίη§8 \ν!ιίο1ι \νΐ11 ρΓβνβηί ίΙιβίΓ άβδίπη^ ίο Ιιαπη οίΐι- 
βΓ8. δυοίι ΓβοίρΓοοαΙΙγ δγιηραίΐιβίίο ίββ1ίη§δ, ίΐιυδ, οοηίπ&υίβ ιηβάία- 
ίβΐγ ίο ίίιβ ίυΐίίΐΐιηβηί οί βαοΐι ρβΓδοη’δ άβδίΓβ ϊο γ  Ιιίδ ο\νη Ιιαρρίηβδδ. 
Οοηδβςυβηίΐγ, ΜίΙΓδ Γβιηαι·1ί ίΐιαί «...βαοΐι ρβΓδοη’ δ Ιιαρρίηβδδ ίδ α §οοά 
ίο ίΐιαί ρβΓδοη, αηά ίίιβ §βηβΓα1 Ιιαρρίηβδδ, ίΙιβΓβίοΓβ, α §οοά ίο ίΚβ 
&§§Γβ£αίβ οί &11 ρβΓδοηδ», οουΐά 1)β οοηδίπιβά αδ ο1αίιηίη£ ίΐιαί, δίηοβ 
βαοΐι ρβΓδοη άβδίΓβδ Μδ ο\νη Ιιαρρίηβδδ, βνβΓγ ρβΓδοη πιυδί αΐδο άβ- 
δίΓβ ίίιβ Ιιαρρίηβδδ οί αΐΐ οίΙιβΓ ρβΓδοηδ, ϊο γ  δυοίι α άβδίΓβ οοηδίίίυίβδ 
αρΓβοοηάίίίοη οί ίυ1ίί11ίη§ Ιιίδ ο\νη δβΐίίδΐι άβδίΓβ αηά, οοηδβφίβηίΐγ, 
α ρΓβοοηάίίίοη οί ίυ!ίί11ίη§ ίίιβ δβΐίίδΐι άβδίΓβδ οί αΐΐ οοηοβΓηβά.



Δικαιοσύνη και Οφέλη 

X 8. Μίΐΐ, υ Ι ϊ ί ί ΐ α Η α η ί β π ι : Κριτικό Σημείωμα

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στο σημείωμα αυτό επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε ποιά είναι τα ο
φέλη τα οποία προάγονται και εξασφαλίζονται, κατά τον ΜίΠ στο δοκίμιό 
του ϋ Ι ί Ι ί Ι α τ ί α η ί Β τ η , από του; κανόνες της δικαιοσύνης. Το συμπέρασμα 
στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι αυτά είναι τριών ειδών: 1. τα ατομικά ο
φέλη που απορρέουν από τα συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία προστα
τεύει η κοινωνία μέσω της δικαιοσύνης, 2. τα κοινωνικά οφέλη που απορ
ρέουν από το ότι η κοινωνία εξασφαλίζει τα παραπάνω συγκεκριμένα δι
καιώματα, 3. το κοινωνικό όφελος που απορρέει από το ότι η κοινωνία ε
ξασφαλίζει κάποιο (οποίο δήποτε, ανεξαρτήτως περιεχομένου) σύστημα 
ατομικών δικαιωμάτων. Βάσει των παραπάνω συμπερασμάτων, επιχει
ρούμε να επανερμηνεύσουμε ένα, κατά πολλούς σχολιαστές του άκυρο, ε
πιχείρημα που διατυπώνει ο ΜίΠ σε αυτό το δοκίμιο - το επιχείρημα ότι, 
εφόσον ο κάθε άνθρωπος επιθυμεί την ευδαιμονία του, όλοι οι άνθρωποι ε
πιθυμούν την ευδαιμονία όλων - με τον σκοπό να δείξουμε ότι ο ΜίΠ δεν 
υποπίπτει στο λογικό σφάλμα που του καταλογίζουν.

Ιόλη Πατέλλη


