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Α ΜΑθΥΑΒ 

ΤΙΠΒ'Ι'ΠΝΒΤΙ ΠΙΠΙ'ΒΜΒ'Ι' 

ΖΒΪΝΥΙ ΒΜ)'ΓΤ. 

 

ΪΒΤΑ 

'Ι'0Π|ΠΥ ΠΒΕΠΣΝΟ. 

Α 'ΓΠ00ΜΑΝΥ0Κ οεΑειΑπι Α0ΑΙΙΒΜΙΑΝΑΚ ω:νιιι.εΖο 'Ι'ΑΙΝΑ 

Βμεὸ Κ0ΖμπΜΒΝι 

  
 





Α ιιιιιιι;γεικ ισιωιιιιι ΚϋΠ68Ζθί ΖΗΜΙ πω. 
Β!Βι6ιῇ68Μ 

'Ι'οΙάγ Π'6ι·οπ6. 

[Μαΐ Ι:όιιιΙεπιέπι|.) 

(νοι·Β·6!οει ιπ ι!ει· ΒιιιιιπΒ· πω· ρπ!!οιιορπ!86Ιι-Μπιοι·ι86!ιεπ 0!8888 νοιπά6ω.λπι·ι! 1869,) ] 

ι. δ. 

Βευεπειέει. -- ό8|ωτί πιιιαι|ατ πάρΜ7!!έ8πε!. - 28Πο6ί8έ9'ο!, - Α !6Μέππϋ ὁποῖα - Α πια-Ματ 66,8 
πιωπἰιι. - Βέι|ί !ϋτ!έπε!ί έπε|ω|ιτ πμοπιαί. - Βα!ποΙω|ο, 0206 πω: 668 ιἰίυα!α. - Βιιώείλτ θ|θ"#668$έ8ο, 

8 εππε|ι: οΙσαί. 

Απ. όπιπΒ·γειι· 6ρ08ι ι:ϋιτ68ι6τ!δι 6(ϋοόΠ86Β'686Π 0881( ειππγι ιιιάιιτιΙι, ΜΒ, οι ει π6πιι6τ ιϋι·ι6ποι6ν6Ι 6Β·)! 
Ιιοι·ιι, ω” ει 82]ΐ.ό ΙιοΙιοπο8πΙέι8ιι (πει 8ι6ρ 8ιέιπιιι πιίνοΙδΙιτ6 πω, 8 ν6Β·ι·ε πιω ΜἱΗό8 ΜπιΙ ιιιΠν68ιἱ 
ειΙειΙιοι πγοι·ι. Β" ρ6ι· ἱι·όἱ π6ν, 6Β·γ ρέιι· πιιιπΙαι οιιπ6 6Β·68Ζίἰἱ Η ο 8ονέιπγ ἱ8πι6τ6ι6ι, ιποΙγ πιἱπά οάιΙἱΒ· 
ιιιάάοιπέιπγο8 νἱπ8Β·έιΙιιτ τέιι·Β·γέινιι π6πι τ6τ6861:ι. Β π6πιιΒ·οι ΜνέιπιέιΙι ει ]άΙοΠ ΙειροΙι ρόΗιιπἱ. 

Βρο8ἱ ιι·οάειΙιπππΙι @γ τ6Μπιιι6τδ, Μπι ει !ϋτΖέπειί πέρΕϋ!!έ8πε! ΐοΙΙγτιιι68ιι, 8 ειι6ι·ι ποπ πγοιποΙι 
6Ιδπάιι86νειΙ Μπιι6πι 6ι·τ6Ιι6ο686πιοι, ιπἱΙε 6ι·ι·δι Ι6Β·ἱπΙιιιΙιΙι ιόττ6ιι6ιΙιϋπγν6ἱπΗι6π Μ ειιποπ ΐεπιπειι·ιιιΜιιι. 
·Β6Β·ἱ δ86ἱππΙι ο ι6πο- 68 6ποιεποπν6Ιδ ιι6ροιί ΜΜ6 τιιι·τεπτιιΙι. ΒπέιπιτάιιποΙΙι 6 826πν666Ιγ ιιιπιι8έιΒ·ειἱ πιω 
ιτόἱπΗιιιπ. Οττ ποΙ νειΙειπι6Ιγ ΗΜ ϋι·ϋιπ @μπει ει π6ιι6τ, ιπἱππάιιπ ϋπποιι6Ιγ6Ιι, ΙειΙιοιπέιΙε π.ΙΙαιΙιπέινιιΙ, τ6 
Ιιοι·ιιειπ 68 686ι·66Ηιιιπ, 68γιι6πιιιιπ 8 ιι 686πιι68 πιιιΒ·ειπ6Ι68.66π, 8ίρ 68 ιι6Β·666, 6ιτ6τιι (38 6ποιι π6ιπ Μ 
έιιιγποιιιιΙι 8οΙιιι. Μπι εποε Ιι6ρ68τ Μάἱ 68 ιπιιΒ·έιπ6Ι6τι, νιιΙΙέι8ἱ (68 8ιι6ι·οιπι68 άιιΙειἱΙι: 8 ιπί Μ ιπιπ66πιΙε 
πω ιιοιιιιιιπ6πΙι Μ ιιιπιιιι6Ιγοποι, πει @οπω: ο Μτ6ι·68τδ| π6ιτ! ΜΜΜ; ιπιπ6Ι ΐοΒ·νει 6ι6Ιι6ι ]6Ι6ιι|6Β· 
πιοιΙδπν6π, πποΙιι·ιι 8ιοι·ίτποιοπι, ιπ6Ιγ6Ιι α κοστισε! !ϋτ!έπε!εί! ιππιπωιιι. Βποπ 6π6Ιι6Ιι α πεσπαο!ί 
ΐϋτΜ988"Πέ8 666,6: ρό!!ο!!ά|ε, φεττι ιι π6ιππ6τ ϋ8ιν68 τϋτι6ποι6ιι, ν6π6ι·6ἱ 68 Ιιδ86ἱπ6Ιι ταιω ι·68ιΙ6τ68 
Νδιι668ιιιιπ τέιι·εγειΙ6Ιι, ιπἱ Β6Ιει Μάι”, π6ντοι6π ]6Β'γοδ]6ΙιδΙ “Μπι εΙδ, Η ει. πιιιΒ·ιι Βγιιιίτειπ Μπι6ι·ίτδ πω- 
866Ι686τ τϋΙιΙιπιπι·ε ει. πορ 6πάι6ιιιδΙ ιπ6ι·ιι6. Βποπ 6π6Ιι6Ιι ποιπ 68ιιΙι ει πιι6ΗιιΙι, Ιιιιπ6ιπ πι 6Β'68ι ΜεΙ› 
ΜΜτ οΙ νοΙιιιΙι τ6ι·]66ν6, ιπἱπι ππτ 8πιπι6 Β6Ιιι ]6Βιιδ]6ιδι 6ι·6]ϋΙι, Η ει ,,οιιπτιι8 ιοοιιιιιτει·ιιιπ” πι6Π6ττ ιπιπ 
άπ ,,ΐιιΙιιιΙει8 τιι8τι6οτιιπι”-οι ἱ8 6!!ιι6Β'οι, Απ Η), Ι1ο88ια8 ι-ωπιιόιι 68 6πεΙι6Ιι 6Β·γΐοτπιει86Β·πππΙι πι6ι·86Ιι 
Ι686ι·6 πεπειιἱ86ι·6ι ειιιιιτειτ ιπ6ΙΙ6]ϋΙι; ει ΙΗ.!ΠΒ'8ι6!', ιπεΙγ πι Η), 6πεΙιοΙι6τ Ιιϋν6ιι6, ΜΜπιιΙι νοι” |ιεπεά6 
πά:, πωα ΙιτόπἱΙιέι8πἱπΙι ΜπιΙ οΜιαο·άπιιΙι, ζφ·άπιιΙι, π6ν6ιτ6τ6ιι'); πι6Ιγ πονει: πιω: Ιι6ι86Β· ΙιΜΠ νει 

 

ι) Με νεππι!ιοι!Ιι 6 Μπι Ιιιιιόό8οι·: ,,ΙΙεμιιιΐ 8·ιό!ιαπ 8ι.όρ ιπο8όι ]ε!σπιο!ι.” 'Πιιό:!! ι·όει ι·1π!πο!ιπιπιιιιι ο !ιιιιις8ιει· ιιιιιπ λεμπό8Μπε!ι ποιοι! 
(Ζ:ι!Ε!Πο!Η'! ΜΜΜ Ιιι·όπ. !!84!. νιιι.); ΜΜΜ! ιπ:ιειιι. Ιωι!οιιππ!ι, Αιιοπγπιιιιι ό8 ιιιόι!]:ιι ίοο.·ιι!ιι!οι·ο!ιπιι!ι, Ο:ι!οο!ι οίΠιπι·οει!ιι8ο!ιπ:ι!ι, Μ"Π 
.!ιιπο8 ῇιἰίοίπε8ε!ιπε!ιι πενειί. Βιοπ όι·Ιο!ειπι·ο οε!οινιι ιισ]π ή887Λλ Μο!ππι· ΜΜΜ π !ιοεοόό8Ι. @πίσω "όνει!. Με πόι πιό,ς διόπιχι Βοπιιιιπ!ιι 
,,Βιι··πιο!ι Περει·!ίϋέιιεΙ:" πω, 8 ο Μιιιποιιόό8 ί8: Ε!Ιιι·πι·ιΜ!!ε πιι. “οπι πιω. Βό!ει κιι·Μχ]οςνιό]8, απ. χι.νι. αίΠιαι·ά!, θπ!οοιι 
ι·η. ΧΥΠ. 68 ΧΧΧ!. πω: ειπ!οεετπε!ι. Α ιοοιι!ιιιοι·, “πω” ιώιόρ!ωι·ι πωπω !. Οοι·πΜο8 Ήπι!ιο!πι. Αποπ. Βσ!πο Β. ιπιω·ιι. Βιιι!ε !802. 
Μ. ιι 2!5. 2!7!!. 

Ι 



2 

ΙειιιοΙγ ιιιιι·οε εεο1ιδοτ ΜεΙΙ οι·τεπἱ, η νουόνεΙ, νεΒ·γ ίι]η.ιιιιά, νοΒ·ιι ιιιιιωιδη.ι ]Μεοοττετ-ε, ειδττϋυΙι πιάνει 
υἱυοε. Βο ιιιοΒ·έιυοΙι ο ποοποΜεοτοιυοΙι οεοΙιιιΒγοπ ΐειιυιιοι·οάτ υιοΒ·ΙιοοείιΙΙιοτετΙοπ 'ΓιιιόάἱἱπιιυέιΙ υουι ποονοεοιιη 
υιἱπτ ιιιιεοουιιοτ άοΙΙουιο, υιιοιγοι:, ο ΙιειιιιιιιειιυΙι ϋυ νεΙΙουιέιεο εοετἱυι 2), .ηη ιοΙέιΙιυέιυγεἱ , άη Ιιι!τεοΒ· 
ΙιΜΠ ι·οΒ·Πιιι άάΙοιιιοΙιου οΙορεοουοΙι, πω, ΙοΒ·άέιΙιΙι ηοοΙι υιίιά]έιι ι«Μιιιι, ο @Η οοοΙιι·όΙ η Η ΐοηοιυιοτ 
υγιΞιιιιιοτυοΙι 3). 

ΜουιΙοτειι, υιιιπορ οο δοΙιοι·Ιιου αο οιιοποοιι ο ιϋι·ιουοιιι·έιε Ιιοιγοτ ρότεΙιέιΙι. ΠΒγοπιε ι.ιι6ι]οιοιηιωις 
επι: ο υειιιοοι ετεάεώτε ε υιἱπάοπ τειτεἱτε. ΒαΙΙο κει-ιι) Μωμ νιΙέιΒ·οεου υιουά]ο εΙδεοονηιιοπ: .εφ 
ιΠεοιοιοπ ηο ιΙΙοτΙοπ άοΙΙοΒ· νοΙυο, Ιιο οἐγ ἱΙ), τδυουιοει υουιοοτ α πηρα επάεΐέ! έ.4· υί!έη !ε!!εί! ο Μηιιδρ 
Ιιοιυιε ιιιοεοΠιδΙ νε" άα!πο|καί 08ά0809ό έπα|εεί&ϋ! υιἱυτεΒγ έιΙυιοάνε τοπιιΙυέι” "): Μιέιι υιιιιά ποι: ο ιιορ 
ουοιωιΙιοπ Μυ ΐοΒ·ΙεΙιοιτοΙι. Βοεοο οι δεη ΙιδευιουιιέιυοΙι ερ·ρ|εοτα!αρ ΜιεοϋΙι. ω», ριΒιιιέιιιΙ ο Χιν. εοέιοοιΠιου 
ΙιοεοίΠι Ιιομο Ιιιιόπἱι:ο, υιοΙγει 'Γιιι·όοι Ιιονοει νέιΙιοοιετηεοΗιά εοοι·ιιεεοτυιουγο οιεδ οε υιέιεοάἱΙι ι·ύεούΙιο 
ιιιτειωι, νιΙέιΒ·οεοπ υιοιιιι]ο, ΜΗ ιι Μ! |επ|ιί!άπηση υιοΒ·οΙι Ιιοεοίιωττοι: υιοΒ·οΙιι·όΙ οποΙιοποι δ). 

ΒΒ·ιεε τοεοοι ο Ιιδειυουιιέιυοιη ιιιοιγοΙι νιΙέιΒ·οεοπ υιειΒ·ουιΙίττοιυοπ. «πάα 
Α Μ! Μιρί!άηροητό! "η οποια:Ιι, ωιιωι οιἱυιοπτ ουιιοΙιοοτϋυΙι. 
Τ6Μ!ϋπι επΙέΜ |ιαά]άτα!α. Μι οιΙιοεοοΙνοπ Βο|ο ]οΒ·γοδ]ε, ο" ρέιτ νοτειοτε ΙιινοιΙιοπἱΙ-τ ο άάιιοΙεοΙι 

υοΙι, υιοιγοΙιοτ δ η. νοτειιι-ιυ οά: ,,Νοπυ νοΙΙοηοτ, ιι. υιουά, 'Γιιιιιιιιιυι μι· 86 υουιοπ ειΙιι οτ τει·ι·ειυι 
οοτιιιιι·οι·ε, ιιτ εΠοιιυι υοετι·ι ἱοοιιΙοτετεε: . 

θιηαοε !οα:.ι εὶΜ ιιοςιιιι·ε!ιααι; 
Β€ αοιαιεα Ιιοιιιιαι αοο!ρ!ε!ιαιιι.” ο). 

βε|ιά άι: Βϋ!ο.9 τά8 έ.9 Μοτό! |ιαά]άπι!α|ε. Βοτ Μουιιιινοπ ιιηγοποι. ηο, ιιΒγυιουά ,,]οΙοοπ ιι·έιεοιιι 
υοΙι υουι οιιοττεΙι Ιιἱυυι, |ιίρηο!ε|ε τι σΙα!ιιυ|αι|ε 88ά8809ό έπο|εέιιε|ε η ο Ιιόουορ Ιιουιιε υιοεοἱπάΙι, Με ο 
υιο”οι·οΙι: Ιιο]υοΙ: ΜΜΜ 68 ιιέιιιοι·ιιιτ υιοι υοριρ;Ιειι Η6Η! οπποάἱΙι ΜοάοΙιοπγεοωιο υιοπυἱ”'). 

Βυ!υπά |εοη8!απϋπάροζγί Μιά]άτα!α. Βοτ επἱιιτε ΒαΙΙο ]ο,ςγοό]ο οηιΙίτι, άη ιιιοΙΙδοόΙοΒ·, υιοι·ι, 
ιιΒ·γυιουιι, ε” ιϋι·ιουαιιι·όρου εοφ Μαι υγουιέιι, 68 οεοΙι ο Ιιόουορ ιιουιιει υιηεοιΙιοπ ΙιοΙΙοιτη οιυ 
Μτεοιυἱ ε). 

Β @η @ηη Ιιδευιουάει υιοιΙοιι, πιο”, ΙΗοογοι·οι·εοέιΒ· οιΐοΒ·ΙοΙέιεέιι .ΔΙυιιιε η ο τϋΜιι νοοοι·οι: ΜπιΙ 
τέιι·Β·γοιέι, ιιι6Β· ο” ι·6.Βιιιιη η. Ιοτεποοιτ, ΙιοιΙοιι ΙιοΒ·γ Ιιέ·τεοοοΙι: οι ΒΜ!ε Μπέζη σπωπΙεῇιι. Κἱ ο υο8γ 
Μυ Ιιιι·έιΙγ ιϋι·ι6υοιοτ ο υγιιΒ·οιι ωα, οι 6]εοοΙη ΜΒΜ η. ο Ιιοιοἱ Ιιι·όυιΙιο (Κύοοἱ ε ο 'Γιιιόοι έιΙιά Μο 
60η Ιιι·όυιιιο οιεδ ι·οεοο) εοει·ἱπι ι)εεοηνοτδΙοΒ· τουίιι]ο, οτεοπἱ ΐορ:ιο υιι-ιυυγΠ 68 υιιἱι ιιϋΙοεϋυοϋπ οι ιιιόΜιι 
ο. ιιιιυιοοιι υιουάηηόΠ ΜιιιΒ·οΙε οι ΒτεΙο ΙιϋτεηοΙἱ επουιιοΙγ-οε ηοΙγιιονοΙι ιο ιεωεΒ·τειωιιι ιιιοΒ·γοι· δει ω 
ι·έιεοΙιι·ο ιιιιιτετποΙε. @υ ιιΒ·γου ΙιουεδιοΒ· ιιιοΒ· νεΒγοΙι Βγξιοδάνο, Μ" ο Ιώροε Ιιι·όπἱι:ο Μαΐ ι·οειηο ιιοπι εργ 
 

=) ΖειΕιαοπιι κα. !ιι·όαι!ιι!.ια νόεόα ·ι·ιιιωι γιιι!εοεαιι Μα: 
έα α Η οι! ιαιι8·γιιι· ιιγε!ι·ι·ε ωιιιιό, 
Νόιιί.β: ίσ “Μι ο παρω ροπάη!ά. 

δ) Μόιιό, @οα ιικαΙΙό Ιοιιιαηιι ο" ιιιάοιιιι!αγοεαα ιιιιωρι.ε!ι ιιια"ιιι· ι.ειιο!αΠιοι·όι·ο αόι.νε, Τ!ΜΜ αιι!!ιιιιιαιι, Μεεα!ιι·ο Μ!οιι2ινα. "ΜωόΕω 
ροιιι.οαειι"ιι! ημι.ι..ιιι ηη” .Με Μ. π«ιι: οιε!!ετυιόι. ιιιοενιιαμι.!αι, α ε!όιιιιηειιι!ι αιόι!.ιέιι·ό! πγοιιαοεαα οι·ωΙιει.αι. 

π) ..Μ ι.ιιαι αοΜ!ιεειιαα μ” Ηιιιημιι·ιιη ρι·ϋποι·ιΙίιι. απ: ρεπει·ιαίοπία ε! [«›ι·!ίιι μας" [ποια “ο σΧ ΜΜΜ !'ιιιιιι!ιε ι·ιιιιιιαοι·ιιαι νει α ειιι·ιι!ο 
ο:αιιΙ.ιι !οοιι!ω.οι·ιι!α ςιιαεί εοιαα!παε!ο αιιιιιι·ε!, "Μο ιικΜοοι·ιιαι ει. πω: ιιιι!ι·οοπε εεεαι.." Αικιπ. Βι!.Βαι!ιιο!ιοι·ί, νιοπαα:, !827, α οι. !αροπ. 

δ) ..Οιιια πι! ιμιοιιιιιιιιιιοσο ρι·ορι·ιιιια ιιιιιικι!ααοι·ιιιιι, αι·ι·οςααιιω ριαιιε!ιι... ρ!ιιε η.. 8ο ιιεαηιιιοι·ο, ειιιιιιιι ε: α!ίοα!ι οοιαροποπο; “Πιο ἐπὶ οιιρί 
ωποϊ "ρ2οω ιὶε εε ίρείε οαπΝΙεπιιο [ωει·ιιπτ Μ!" οε άεοαΜηΗ. οι: ριαιιιιιιια ποοιιιιιι·οαι οι :!ινιι!Εω.ιοαεια ιιιιι αοιιιιαιιι, αη ιιιιιιιιι αοι·ιιιιι 
ρωιει·ιιαιι , Με ιιααιι.ια , ω" νιε!!ποει οι ιιιιιιαοιι , ιιιαι.ιιι·η ιιι·ι·οματιιι. εε νι!οι·ιιαι.." '!'!ιινι·οοι., αποπ. ΗιιαΕ. Ριιι·ει Π. «:αρ. θ. (ΕΜ. 8ε!ιιναιιιιι 
αι-ι·ι ία Μο, Τ. !. ρα€. !0ό.) 

6) Αποπ. «:αρ. ΧΧΧ!. Βιιι!ιιε!ιει·αόι ιι !39. !ιιροπ. - Β νει·ερι!ι·ι. Ι.ιε!ηοπγε!, πιο" Αιιοπγιαιιειιιιιια (Ροπο !790. Μ. α 2.9. !ειροπ) @! νιιι.ιι.ιι 
!'οι·ιιιι]ιι ε!ιόρ: 

Μιικιαγιι]ιια Η !ιο!γο!:Μ αμι·όαε!ω 
8 .ιιιαΕε!ειια!ι: .ιό Με! Μπι "ει·ηόιιοΕ. 

η Αιιοπ. πρ. ΧΙ.Π. Βαά!Μιοι·ιιό! α !87. !αροπ. 
δ) Πςγαα«Μ. 



3 

οοοι· οΒγοιιοεοιι οι Βιοιο-ιιιοιιάειΙιόΙ ιιιοι·ιτειι. Βο νἱΙειΒ·οε νοιιειιΙιοιέιε ἱο νεει οπο. Α Ιιορειο Ιιι·όιιΠιει ε. ἱ. 
νἱΙει.Βοεειιι ιιιουιΙΙει, Μ" ει Ιιίι·εε Ιιοι·ιιι Βοιι·ἱΙι, Με ο" Μπι ω έιΙτιιΙ ΙιοιιιΙοΙιΙιειιι ωιειιιιτειι, ιιι6Β·ιε οΙοιΙιοιι 
ιυειι·ειάνέιιι, ΙιειΙΙιειτειτΙοιι ποναι ιιγοι·ι, ο ,,ιιιειἱ ιιειρἱΒ·Ιειιι”, υ” ιιιοιιά, ο ειιειΒγοτοΙι ιιιιοινου ,,ΙιειΙΙιει.τιιτΙει.ιι Βοιώ 
ιιοι:” πιονοΜοιἱΙι Β ιιιἱΙιοιι ιιιειι·ειάτ Μι ο υω, ΙιειιιοιιιΙιει ει ΙιειωιοπιεΙ.ιιγΙιειιι? Ηο” ροιΙἱΒ· ει. Ιιει.Βγοιιιε!ιιγ τϋΙιΙι 
πιάτε νοι·οοΙιΙιο ϋΙιϋιόττ, ίιικΙΙιιΙι; ειποιιΐοΙϋΙ ει ]οιοιι ιειι·”ι·ει πιοινο ΟΙε!Ιι ΜΜόε τεΙιἱιιιοΙγο ειΙΙιειΙιιιειεἱειι οΙ 
άϋιιιδ, ειιἱάδιι ει τοΒ·ἱ ΙιεωιΙιεεωι Μπττ οιΙιοειοΙοεοΙιοιι νἱΙε!Β·οεειιι πιααματ !ϋτ!έπο!ί έποΙιοΙστο ΙιινειιΙιοιἱΙε. 
ιιιἱιιι ει ιιιοιγοιι ιιιοΒ· οι δ ἱ!Ιο]οΙιοιι ιο οιιιΙοΙιοεποι: ει ΙιειΙΙιειτειτΙειιι Βοττοι·δΙ ω). 

ΚϋΙϋιιϋεοιι Β·ει.πΙειΒ· τέιτ”ειΙιειτ ιιγιιιτεττ ει ιιοιιιιοιἱ πιοιιάεινιΙέιΒ·ιιειΙι “εεε ΙιιτέιΙγειἱιιΙι ιϋι·ιοιιοτε, ιιιοιγιιοιε 
]ό ω". 08αΙΗ6%απ α εποπε!ει ά!!α! !ατ!α!οϋ ίο [οτι. νοΙωΙι ιιΒ·γειιι ει Μι·οάειΙοιιι ΙιοπΙοτε (πει Ποπ ον 
Ιιϋφωι., ιιιιΙιοι ΒοΙει Με. ]οΒ·γιδιο, Κεεω Βἱιιιοιι, 'Γιιτόοἱ τοει Ιιι·όιιἱΙιέιεει. Μ 0ττ οιιιΙοΒ·οιιιοιε, δα ειιιοΙι 
]όΐοι·ιιιειιι εονέιιιγοΙε ΙοιιοιτεΙι. Μοιιε Ιιονοεοι ιιγιΙΙτοιιειΙι ειιοΙι ει νειΙόάἱ ιϋτιοιιοιιτέιειιειΙι, πιιιιοτ]ει ει Μτ ιιτόΙιΙιι 
ἱι·ό μπάοο οε ο”ΙιοιιειεοιιΙἱτό οΙνειεει.εει; ιιιοιγ Ιιονο8 οι, ειιιτ δΙι οΙγ ΜΜΜ, πιἱΙγοι: ει. ΒειειΙό, ΙΙΙ. ΒοΙει. 
Ιιιιι·ο, ΙΙ. ΑιικΙι·έιε οε ΙΙΙ. ΒοΙει Ιιἱι·έιΙγοΙιο νοΙιειΙι, ΙιόπϋΙΙιοτιοι:; πιίΒ· τεΒ·οιιγοεΙι Ιιοι·οΙιΙιόΙ οΙγ οι·ι:Ιοοι:οε, ι·οεοΙοτεε 
εεε ΐοειδἱ οιδειάέιεοΙιΙιειΙ εγϋιιγϋι·ι:ϋάτοιειοιε. Β”οΙιιτέιιιτ !(οιειἱ ΙιονοεοιιΙι !ἱ”οιοιιιιιιοι νοΙι ει ιιοριιιοιιάειι·ει οει 
οιιοΙιοΙιι·ε. Βοτειιά ΙιειΙειιιά]ε!ι, ιιιοιγοι ΒοΙει ]οΒ·γοδ]ο ειιοτι ιιιοιΙδι, πιοι·ι ιϋι·τοιιοτιτόΙιιιειΙ πιοι:ιι ωιειιω Μ. 
!ίοιειἱ ιό Ιιἱεποιιιιιιοι οιιιιοιιιΙΙει; άο ροΙά. ει Βοιιοι Ιιϋι·ῇο τϋι·ιοιιοιοι ιιιέιι· ιιιοεοιιοιι ε!ΙΙἰτ]ει, ο οΒ·γοΙι ἱΒ·οιι "οι 
ιόττοιιοτἱ ιιιοιίνιιιιιοΙπόΙ ιο ιιιοΒ·ΐοεοιιει ιιιειεει.ι. Α Ιιοροε Ιιι·όιιἱΙιει, ω* οποι·ιδ]οι Ιιοτειιιτεοιιι Ιοιιοι, ιιιιιιτ 
ΒιιΒ·οι έιΙΙίττέι, Κοπή ΙοιτόιειειειΙι οι τοιμιιόμ.ΠιΙι ιοιιτἱιιτειιἱ, είιτ Η Κοοειἱ πιοιΙοιι ει. ΙοΒ·ιιειΒ·γοΙιΙι Ιιοοεοεοι Ιιἱι·. 
Μεττ ιιοιιι οιιΙιδΙ, Ιιειιιοπι τοειἱιιι ιι”ειιι οννοι Ιεϋοϋε δεἱ ΐοττειεοΙιΙιόΙ ιιιοι·Ιτοιι"), ι·οειἱυτ ροιΙἱΒ· εειιάει.Β·ειΙιΙιειΙι 
ΜΙ: ει ιιοριιιοιιάειΙιειι νει.<ζ·γ ]οΙιΙιειιι ἱειιιοι·το, νειΒγ ]οΙιΙιειιι ΙιοοεϋΙτε: ει.ιιιιγἱ Ιιἱιοιιγοε, Ιιο,ει·γ ιιιιιιιΙιει]ει ΙοΒ·Ιιδ 
νοιιΙι. Ιοδεει.οιιΙι ειειΙιειειειἱ νει” ει ιιορ πιουάειἱΙιόΙ ιιιοι·ίτνοΙι, πω, εοίιιι οε οΙοτετ ειιιοΙιτόΙ ιιγοι·τεΙι. Μοιγ Ιώ 
Ιἰ$ιιΙιϋιδΙι οποι: οι οιΙιοειοΙοε ειΙειΙι`Ιει σο εποιΙοιιιοι·ε ιιοιινο ειιοΙπόΙ, ιιιἱΙιιοι εοἔι ΐοι1οΒ·μοεοι:ΙιδΙ, ονΙειροΙιΙιι'ιΙ 
σο ιϋι·ιοιιοιιτόΙιΙιόΙ ") Μ .ιιω, Μι ο οποιιιΙοΙΙιοιδ ιιοεοΙοτεοεοΒ·, ρΙειοτιοιιε οιότεςΙοεοτοε, ο νειΙΙοιεοε, ΙιοιιοΙμο 
ΐοΙΐοΒ·έιε ο ει Ιιἱι·ει”ιοΙι οε Ιδιιι·ειΙι ἱι·έιιιγέιΙιειιι ιιι·ειΙΙιοάό ΙιειτετΙοΙΙιϋ τωειοειω Μ επ'ιι·ειο ει.άειτοΙι, ετΙώΙοεή , ρειιιἱ 
οιιυοΙΙιοάοεοΙιΙιοι, ΜΜΜ ΙιειοοιιΙειτεΙιΙιειΙ, ιιοιιιἱ τιιάόε Ιιοιοέιειάό.εοΙιΙιειΙ ιε. Επι ιιΒγει.ιι ιιιοΙγοιι οι·ιιοπι οο τεΙ]οε 
86Β'Β'6Ι ιιοιιι ΙιοτεΙΙιοάοιιι, Μ” πιοει άἱοεοι·ι ΙιτόιιἱΙιε!ειιιιΙι, Η ΚεΙ.ι·οΙγ ΒοΙιοι·τ ΙιειΙειΙει ιιτειιι Ιίοεπιτειτε ιιιιιιιΙιει]ειι, 
οι:ιΙιοιι, Με ει τοΒ·ἱ εονειιιγ ονΙιϋιιγνοΙι ΐοιιειΙε!ιι, ΓόΙοΒι ει Ιια9.γοπιάημ έο κέρέποΙεοΜοπ ει! $ϋτ!έπο!ο! ειάιει. 
ΚϋΙϋιιϋεοιι ει ΙιϋνοτΙιοπδ τό.ι·Β·γειΙιειτ τιιι·ιοιιι ει ιιορ οιιοιιοἱΙιδΙ νοτοιτεΙιειοΙι: 

Μααγατοιοπά9 πιφοέ!ο!ο .4ηιάά ά!!α!. Ο. ΙΙΙ. 
Απ οί8οπαοΜ ι2!Ιεϋ2ο! ο α πάοποί!έ2Μ. Ο. ΙΧ. - κι ιιιοιΙοεΙοΒ· οιιιΙίτἱ ειι. ιτό ΙιοΒγ ιιοιιι ο Με οιεδ 

νοοοι·ι, Ιιειυοιιι ει Μι Ιιίι·ιιιοιιάό ιιιει”ειι·ι οτιἱ ει ιιορ (,,νιιΙΒ·ιιε”) ει ,,ιιιειΒγειι·Ιιει.Ιι” οε ,,Βγειει” ιιονοποιοι: 
ειΙειτι. 

Απ ά.ςοο·!αί υο8αΜο!οπι ; Ιεοβο! έο Βϋἰω |ιαΙά!οΙ:. Ο. ΧΧν. - ΒοΙει Με". ιοΒγοδιε, Η ΖεοΙιει Μο 
]οΙιο Μπι νιεειν.ει ο @εποε ἱἰιΙιϋποτει, ει Ιιϋι·ιϋε ιϋι·ιοιιοτετ ιιοιιι ΙιοειοΙἱ, !ζοοειἱ ιιιΒ·ειιΙιο πι. 

Βο!ωπἰ Ισο«ιο!απ!ίπάρυζγί Ιασϋάτα!α. Ο. ΧΧνΙ. - ΒΜοιι !(οοειἱ ἱει. - ΗοΒγ οιν.οι: Ιιοιο6Β· ΙιινϋΙ ει. 
οεειοεοΒ·ό άειΙιιοΙιοΙιτόΙ ΙώΙοεϋιιιιϋιιοΙι οπ οιΙιοειοΙοει, νἱΙειΒ·οεειιι ιειιιιιείτ]ει ιιοΙει ]οΒγοδ]ε, ιιιἱιιι ιιιειτ ουιΙίττετεττ. 

Βέ!α Μπα; ρεέτοίαάα!α α ροπιοπέιιίαί |ιοτοο99ο!. Ο. ΧΧΧνιιι. 
ΒΜΙΠ3 έει Βέ!ει νάτΙσοπούαπ (Κοι·οιιει οε Ιιετά). Ο. ΧΙ.ΙΙΙ. 

..--.. 

Ι) . . . οι ραιμοι· !ιοο !ιιιιιιοι·ιιι!!ιειι!ε ιιοπιοιι ιιιιιηιο88ο ιιειι·ι·ιιιιιι·, !ιιιιιςιιι·οι·ιιιιιφιο ι! π!ιοιιιιιι.ο Ιιει!Ιια!ιι!!απ Βααλ «Πσι ιιιοι·ιιΝ., ρι·ιοποιιιοιιι 
Πι «Παει. '!'ιιι·όε! Ο!ιι·οιιιοει, Ρ. !. οερ. Π!. 8ο!ιινιιιι«!!ιιοι·ιιε!, Μ., οι. Π. Μι. Η. !ιιρ.ιειιι. - Α Βοιι·ο ι·ιιοπι!ιιιιιιιει!ι, ιιιο!γοι Χόπ! ιι ο !ιόρο» 
ΙιΗΜ!!ιΑ ιιιι·ι.οι.ιιι!ε !'οιι, ι πάπια !ιόειιιιοπάει!ιοι νιιιό ειιιοι,-ωει ιιιε3εειοι·. 

ω) ,,θ!ι οοοι! νιι!ιιιιε ειοοοριιιιιι, οοςιιοπιοιι Βειι·!οο ει!ι Ηιιιιιιίο ιιι!Πιιιιιι ιιιιιι:ιοι·ιο!!ε, οποιο κι !ιιιιιο ιΠοιιι Ιιιυημιι·ί ίπ οαπιΙοιιίΜ8 . . . :αιω 
ε·ίοιπ οοπείπειι!ίδπε, Βοιι·!οιιιι·ι ιιιιιιιοι·ιιι!οιιι ιιοιιιιιιιιιιι..” Ι.. Μο. 0!ιι!ι! Ηιιιιςειι·ιει οι. ΔΗΜ. Ιἰ!ιιι!ο!ι. !783. ει !03. !ιιροιι. 

Η) Ηε!γοιι!ιαιιι. !ιοι·οεπιίι!!ειιιιι!!ι ο "εμ !'οι·ι·ειε, ροΜ. Μ! "Ιι πω. ο!!οειεόςε!ι·ό! ιιιοιιό)ι ει κσμω !ιι·ιδιιι!ιιι: ,,οι !ιιιιιιιοοο ε!” τκαει Βοιιιιιιιιιι 
Πι ορρι·οΙπιιιιιι πιο«με ίπ ρε·ιτοοπ!επι άίσπι." Ραι·ό. ΙΙ. οειρ. Ι.ΧΙΡ'. 

π) ,,!ιι αειωμιίε Ιίω·ίε ε” μπώ: ΙΙαπωιε·οε·ιιω” πιοω. Ρ. Π. οιιρ. ΠΠΣ!. - ..Βιιιιι @Με οσάίοοιι ηιιίι!απι οοιιιιιιοοιιι, μα! . . .” Ρ. Η. 
«πρ. ΙΧ. οι». -- Αιιοιιγιιιιιο πιοι· αππαΙεο ο!υ·ειιιίοοο οειιιιτ. 
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πι· 

Α ωοτπα!›π£ ι2!Ι:Μειι. Ο. Χ1.ΙΧ. - Απ. οι·τδΙ πι οποϊποΙιοι ε” πω.» ΙιϋΙΓόΙπΙἱ πω νιΙέιΒ·οεπιπ οπιΙίτἱ 
οιδιτεππ ποπι οιπΙ6Ιιιοποτεε ΐοττέιο πιπ.ιπ ω). 
Βδι δ'α!ιπποπ Μ·πέζμ "παπι πωπω-πω από” πωιππιπ. Ο. π.-ι.νπ. 
1"πίππάπ'1π 182υάπ. Ο. ΒΧΙΙΙ. 
τω. ΒέΙα πέ.πι Βοπίαε·. Ο. ΒΧ”. 

Απ πτόΙιΜ ΜόΙιΙιόΙ ει Ιιόνοιπειδ πἱειοττιπιἱ πορπ!ποΙιιοΙι απ!π'ίπε!πεπ ἱτόἱπΙ: :παπι 
Ζάπ κ!άπι επειε. ΒππΙίτι Ιεινπιππἱ "). 
πω! Ιπ!πιπι [δυέ!ο!ε. Α τόΙπ ΙιοεπϊΙι οπεπεΙιπόΙ 'Γιπτόοι (πω οπιΙοΙιοπἱΙι, πιἱπι πι ππαΙγοπ πι ό 

Ιιιοπ:3Ιιπιπ ἱε πιοΒ· ππνιιιΙιπιπ νοΙτειΙ:”). 

ΗιιπγπιπΙἱ πιω., θπιΙοοτι επετἱπι ) 

Α |ιατπιι·πάτέι πωπω βυέιπ:!π:. ΒπιΙίττι 'Γἰπόάἱ"'). 
Απ ότίά.επ ΜΜΜ πιω. Βποπ ε πω» πω”. οπεποπ1ιοπ ππόπ ποΙΙππΙ Β·,πωπιι:ιιάϋπι π πποΒ· Β·γοι·πποπ 

!7 

Α |επιππέτπιεπεί πἰίαπἰαΙ. ΒιπΙίττι Βοπ!ἱπἱ, ο ππει]πΙ επέιπ οννοΙ πω. Βἱεπι:ἱ .1έιποε ω). 
Βυμ ?'6! Βότίπο ρο1εοωέπι!άΜΙ. Ιεπιπτω πποΒ· Βέιπάοι· Ιεινέιπ"'). 
Τστ βόπίπο ιέΜια. ΒπιΙίτἱ 'Γἱππόάἱ Βεπεειγοπ ΖεἱΒ·πποπά πω, ΙιτόπἱΙιέι]πΙιιοπ”). 
?ΗΜ Μ'Ηόπ Μπεί. Βποπ οποιποΙ:ΙιδΙ επετΙιιοεπιο ϋεεπε π. ππιιΒ·π πωπω ΙΙοπνπιἱ Ροτετ"). . 
Βππγι ιϋπιοπετι πε πποεοο πορ-οπεΙι Ιεττεπιοι Ιοωοιι, ΙιοιπέινοιοεεοΙ νο” πἱποπγοεππ!Β·Β·ά, ιό.πΒ·γπΙι 

επετἱπι ΐεΙεπιΙίττεπϋπιπ. ΗώγοπΙιιοπι πιω, πιἱΙιορ ποπ π”ΙιοιπΙπ,π; π. ΙιοεπϋΙτεΙ:; πιω, πππιοπ ιϋι·ιοποι 
πω: ποπει εΙοπ πιττεΙοεποπ παπι τειτιπΙπππΙπιι, ποπ), πιππΙιέιιΗιοι ΐειποεπππΙ]έιΙι; πιω. νομε, πιἱΙιπΞρ ποπ 
πι ιιΒ·.6Βιι.ι. ιάδιπει ΐοπςνει, πει ΡπειγπιοΙι Ιιπππιπππ, οΒ·οεπ πι. :Μπι επέιππιάἱΒ· άινπτεπιππ*"). Επιπιππιωι: [πάπ 
«ποπ εποΙτιΙιοπ πι πππιπΥπιτ πορ ε πι Ιεπιτεππ!Ι: πω; ο νοΙιπιΙι επιπέιι οαπἰπωσιίπ|ε νει" πΙαΜο|επιίπ|ε, πι., ππἱπι 
πω.. πιω πιέιτ, ποΒ·εάδεϋπποπ πονοπτειτεΙι, ο ιϋπιοποτι οππποιποι, πεποπιποτειτεΙ, πγίΙι ΙιοΙγοΙιοπ, πεπτ 

π!) 

πι) 

!5) 

!6) 

Π) 
!8) 

Η) 
Μ?) 

Μ) 
δ!) 

θοΜιπι·π!!: θεποπιοΜπ Με πωπω.» !!ππΕπιι·π. !. 'Ι'!ιο!!. Ι.ιι!ρι!ς, !778. π !!85. !πποπ. 8ιπνπι!: ,,Βιιι· 8!η; Μπι! νεπ ποπ !ιππμι·ιπο!ιππ πωπ 
ιπππ πω· πιπεπει·οι·ι!οπι!!οπ Μοπι!ε πιιεΕομ!ιππ. !)!εεπ ννπιι·οπ !π !!ιι·ιππ Μπι!ει·π πι!ι ποπι Ι.ε!ιπ μηοπ πιο Ηιπιππ;π 11η” πω! Μιι!!.!ππν πο 
νεπποπινοππει·ιπο!ι, Μ" πω· πο”, ε!!'ω·ιππο!ιτιΕ πωπω· ινπιι·ο!” .ι!›. 
Ι.. ΒΒιιι·ππιε! ].”.ειω πω π Βόε! Μππιπι· Νγε!νεπε!ό!ιε!ι!ιππ, Π. πι. Π. πω. 383. πω... - Α Γοι·ι·πει, πιοε!γιι6! Βό!πππωπ ππω·ιιειι, 
ο !ιϊ·π.!ό!ιοπγ ιπι!όε νε!επι π!.όπι ιπι!πιππι ..Α !!Ρ!!Π. πιπποππι πιππωιππω. ν.."οπ: πιωτ, ω... ι!ιε!πε: Ρι·π Μπιποιι·!π Ρπειπποι·ππι. 
θοα” !εινιιππιππε Γιοι·πιπ !Ιππιππι·ιππι·πππ. 8 οΜιοπ π!!:Ρι·πεαι·!ρι!π πωπω. 8 π !ιε!2ι!!ι, "η .ιο!ι!ιπιπ πω” Ρε!!α!πιπ ο!!ισέ!ιοιόπο 
πι!πιΠπ οΠποι·πγπεππ, πππέι!ΓοΕνιι ι>!οπιινπι·ιππ εΙό, π !ιππιήοπ κ1$νε!!-πειό ]οςγιόε "π, ι:ι!ιιπ !πιππιππ !ιοιόνε!: !:1ι. πιο οι !π Αππε!!!ιπε πωο 
!!ωπι (ίπγ) οποιο, πρ:ιε Πε!Μπππιπ ικ! πιω ρπι·ι·Μπ!!πππ ίπι!ππει·!πι, νει·ιππι οπππιπππε, οι πω· πππιππε ιι·ππ!!ιπ !'πιπιπι, πιο π £'ιμ'7ιαι·ιοάίο 
απ! Ιπρ·πιπ οαπίιπι· ι·πειππππ !ρεπιππ πι!ι·π πιο ρι·οοαιπ88π οοοισιι!ιιιοιπ (Μπι Με Ρο!!οπιε! Οπειιε!ι·ο !'ι·πιι·! οπο, @πιο ι·πειππε πω. π οπ!ποε!!:, 
οππι !!!π πι!νοπιππ ιοπιρει·ιπ @Με πω” ..πωπω οι·πιοι·ιππ !π οε!:!!! πωπω εκει, Ο!πι·πιπηπε μι: επι ο ιππιρ!ο ι·οιε!ε!επει, ε!ι! Οπε!ιπ!ιι·πο 
ι·επίππο !'ι·πιιοι· εππι ορρι·επιπιπε!, οι οοιπ οιι!οπι!. .!ππππι·. Ο!πι·π ρπιι·ι !ι!οπππ !!πι!!ιπε ει !ποπη·πι!ε ειςε!Μπεπει, πει !!!ιπππ πωπω Μπι :ιιΤιεσ!ι 
πι! ιπ!ππ!!πιπιπ ιππιπποπι!πππ. .- πγ νπιπ πι!!πιπ πιέιπο!πι!ιππ, ...πω ε!ι!ιπ3! ,,Κ!πι·π ν!ε.οει·.ιι!οπ'1 οίπιῖι ε!!ιεεια!όωπιππι !π!π·πιιππι. 8 !ππιιπ 
οιε!ίιόπι πι !πόπειι !ιε!γιιπ α ε!ιοιι·πεο!ιπι." 
Ρ. ν. πι. Ή!. ,,!πιπι· πποε εππι ππι!οε Με ιοιπ Ε!οπ!πεππ, !ιππιππι·πε !πιοιι· πωπω πιπιππο πω. ρι·πισππ!π !π8!Επ!ι.π8, διερπ:ιππε Κοπιπ πο- 
ποιπιππιπε, ι!οιε!ποπππι πα !!επει·νέιππ ε!ιο τΜε εππεε!ππ "πιει τμπαι ποοιι·πιππ πωπω», «πω. οι ν!ιι·ιπιε ποπ ππιππε ρι·ππο!πι·ιιππ, πωπω 
!οπιπ!ιπιπ, πι"ωπ οι πεποπιππ!ί @ι·α ΜΜΕ." 
Ζειςπποπι! ΜΜΜγ !ιι·ὸε!Ιιέι]π !!8. νοιι·88ιε!ππ!ιππ πω: 

Υ!ιέιε!ι πττ !ιπι·πε!πε!ω"οπ νε!ποιι!:, 
πω." "Μοοι· !ιημάδοοιπ ι·.πίσρορ!πι1π. 

ππωιπ Μιιπ·ι!! π. «πω. .ι πω. Μπι!ι1πιπ πω” πρ. 11!!. πιι!ππι Βπι. 8οπινπιπάιπ. Μ. Π. !ιπι. π !77. !προπ. 
Αι πιι.ιωπι πιππ. Μπι Βοιι!!π! ,,οοοππ ποπ ειπε πε!!!ιππ! εππιπ ιππιπεπειπ, ί›ιι·οπ›ιρπεί!ο ο.Νεπιρω·π!ίφω απι·ππίπε «Ιιωππι ρι·οοει·πιπηπε Ιππ 
άοο οοππίππει·ε." Βοπιἱπι Πει·ππι !·!πππ. Βαω: Ν. Ι.!!ι.Υ!. ΝπΞ!ππι Ροεοε!!, !744. Μ. π !182. !πποπ. - νεειρι·όπε! ρ!1η:ό!ι Ι.πωπ .1έιππε 
ρπιΠ8· !5884!οπ πι !ιππγόι·ππειεί .πωπω πω.ππωω πωπω” τποπ ]επγιό.ι ιποιοιιε: ,,Η.πικτ οπιπ!π ποειι·ί ιππιπεε!!νεε! /Μ!οίπω ίπ ιε!ιοιι·πι!ε 
Μπι” π1!!ει· οι σει·πιι.π άεοππιππι.” Ραπ: Μ". !ιι!ειοι·ιοπ-οπ!!!απε !π Αππε!επ νειει·οε Ηππποππππ. Υ!πι!ε!ι. !779. ι.ο!. π 80. !προπ. 
δο!:!ό!π. Κ. ι!πι·πι!ι. Πόοο, !808. π !28. !προπ. 

Πγ πιό!ι!ιπ!: . 
. Επω!ώο !ω!!οππωπ, κι;;; "!! Μπι! ποπι "πι, 

'!'πι· !.δι·!πο ΜΒ· ρο!ιπο!!ιπ 1:π.·πποπι νε!! . . . ε!!ι. 

ο κι π!πιοπᾶ]π π πποπι!πι, πα ...μι πιπνε!νε!. - 

!.. όι·ιο!ιποιόεππι!ι θ. 5-πι. 
. . . ππεππ ππππεππι πππιοι·ι!ιιιπ ποπιι·!ο ΜΜΜ, ίπιπιοι·πιπε πρωι οπ11ιππι "8πο επίππι ΜΜΜ ειοαι. Μ". !ι!ειοπιοο-οπ!ι!οπο !π Αοιιπ!οιι πιο 
ιει·ε8 Ηππποιπιπ, Ανπι·ππι ει Ηπππ. π ?5. !πηιοπ. 
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άει.ΙεΙιειπ, ν6Β·ΙιειιάιΙιειπ 6ΙδειάτειΙι; τϋΙιΙιπιάι·6 ροάἱΒ ΙειΙιοπιέιΙιοπ 8 ϋππορ6Ιγο8 οΙΙιειΙιπειΙιΙιοι·, 68), πο” ι6ιι6 
68 τϋττ6ποιἱ 6ποΙι π6ΙΙιἰιΙ ειι ἱΙγ68 ποπι ἱ8 Β·οπάοΙτιιτοτι. Ν6Ιιεῖιπγ ρ6Ιάειτ! Μ6ΙΙδιν6 πιιτ ο τ68ιΙιοπ Ρ!ἱ86!!8 
ΒΙι6τοτΙιόΙ Βτ6Ι6 πάνειι·έιτει. ιι6ιν6 τιιππΙππΙι%), Β6Ιει π6ντ6Ι6π ]6Β'γΖδ]6 Ιι68ι6Ιἱ, πο” ,,πιἱάδπ ληιέιά Β!6ΙΘ 
νέιτέιΙιει 8ι6ι·6πο8686π Ιι6πι6πο, πι” νιΒ'ο86!Β"Β'οΙ ΙειΙππειτοιέιπειΙι Πορ0ΠΙΗΞ9Πι, 8 νοΙειιπ6ππγἱ ΙιειπΒ·πιόιάοΙι, ει 
οιτ6ι·έι.Ιι 68 8!ρ0Ιι 6668 ι6πΒ·686ἱ 8 ει. άα!πολτο|ε έπεἰσοί ιπε!!ε!! πιιιΙειτοπτειΙε”Μ). Ι!ππγειάἱ .!έιιιο8 ο52τέ!Ι!!Π!!Ι ειι 
ότιέι8 Βότειιιιι·όΙ 8 6Β'),66 Ιιει]ποΙι !”6ι·!!ειΙιι·όΙ 68 Ιιειι·εοΙιτόΙ ΐοΙγιειΙι ειι 6π6Ιι6Ιι, πιιἱΙι6τ ει. Ιεἱ8 !!!ειτγει8 Μ), 8ονει 
τειιι ΙιειΙΙΒ·ει.τοττ, ΙιοΒγ 6τι·δΙ ιτι·όΙ Ιπ6Β·ΐ6Ι6!ΙΙί62!'6 6”οά!!Ι ο νιτ6πἱ άοΙΒ·οΙι ΐοΒ·ΙειΙέιΙι 6Ι 6Β·ο8Ζ νειΙό]ειτ%). Κἱι·έιΙγ. 
Ιιοι·ε!Ιιειπ ἱ8 6Ζ6ιί πιειι·ειάτιιΙι ει8ιτιιΙειπειΙι 6Β·7ἱΙ: !!!8ι6ι.'6 28). Ηει8οιιΙότ Ιι68ι6Ι θειΙ6οιἱ ει τπάοπιε!πγ- 68 πιί!8ι6ι·6τδ 
Βε!τοτι ΜἱΙΚΙό8 πιοι ρϋ8ΙιϋΙιι·δΙ”). ΒιπΙίτἱΙε οπ ει8ιτιιΙἱ 6ποΙαιΙι6Ι: Ζ8Ε!.ΙΠΙ10Ι(ἱ28), 'Γ6Ι6Β·άἱ ἱ8, πιοΙγ ιιτόΙιΙιἱ ει 
ιπει”ειτοΙι 8ι6πν6άοΙιιι68 8ι6ι·6τ6τ6τ Ι:οτΙιοΙ]ει, ιιι6ΙγΙγ6Ι ει. ποπ6 8 κι 6666 Μοιτι 6π6ΙιοΙι ιτε!πτ νι86Ιτ6ΙΠ6Ι:”). 
Β Μι 8ιοΙιε!8 68 Μι Ιι6άνοΙ686 ειι 6ποΙιποΙι τ6τιιι68ποτ686π ο" 8ει]έι!; @ΜΜΜ !ιατ! ιόπ 8ιι“!Ιι86Β·6886, 8 
νειΙειιπἱπτ πιειἱ πειρ ει 88]έιτ τονει.8πΙτι·ει 6Ιδ ι6π68ι6Ιι6π ΙιΜ!Ι ει ΐ6]666Ιπιἱ πάνειτοΙιΙιειπ τεπτΙ68 ΙιειπΒ·εΞι8ιΙιειτ ἱ8 
τιιττιιτιΙε; τ6Β·6πτ6ιι ει ν6ι6ι·6Ιι, Ιεἱι·ειΙγοΙι , νειι·πι·ειΙι Μπί!Ι ει άειΙποΙιοΙι ιι6ΙΙ‹ϋΙϋιΙι6τΙ6π ι·68ι6ττ6ν6Ιι πάνε 
τιιΙεπειΙε. Ο0!'Πἱ(Ι68 ΠΙ. Ππάι·6 ΙιιτειΙΥππΙιτόΙ Ιιοι ΐ6Ι 680: οΙιΙ6ν6Ι6τ 1292-ΙιόΙ, πι6ΙγΙιδΙ Ιιιτ6!Ξ8ιἱΙΕ, ΙιοΒγ, 
νειΙειιιιἱπτ Ι'6Β·6Πω!! ει ΜΜΜ Ή!ά:!8ι0Ιί, Ιιε›.Ιε!8ιοΙ:, Ιονει8ιοΙι, 8ιειΙε668ο!επειΙι 8τΙ!, π" ει ΙιἱτέιΙγἱ άειΙποΙιοΙι 
οΙτιι.τιέι8έιτει ἱ8 ΙιϋΙϋπ ]ό8ιέιΒ'ΟΙ! νοΙτιιΙε Ιιἱι·6πά6Ιν6 ω). Βἱιοπγ ει Ηιιπγειάἱ .Ιειπο8, π. Με!τγει8 Ιιἱι·ε!Ιγ πάπια! 
Ι›ει.π, ει Βέιτοτι ΜἱΙεΙό86Ιιειπ ι.ι6ι.1! Ι6Ιι6τ6ττ πι18ιτέιπ ει 8ι6τ6πο86ι·ε Ιιίινει, ]ό 111.ιΒ·), ΠΟυι ]ό άειΙποΙιοΙε !Ξ6Ι]68ίτ·· 
86Ιε ο Ιιινειτέι8τ: 8 @ιι Β·οπάοΙΙιειτό νοΙπει ιιιἱ8ι6τιπτ οπο Ιιοι·έιπ π6ν6Ιι6ττ6Ιι ειΙΙιειΙπιει8 τ6ΙΙ6τ86Β'!! ἱῆειΙι, Ιιει 
ειππειΙε ποιτ πγοιπέιτ π6πι τειΙειΙπόΙι ἱ8. Βο 8ι6ι·6πο86ι·6 ΐ6ππιειι·ειάτ 6!"τ6 6Β·3, 6ι·ά6Ιε68 ιι6Ιάειπ!ι 'Γἱπόάἱιιε'ιΙ ει 
άτ6Β·6Ιγι ΙιειΙΙιειτιιτΙειιι Ιιδ8ι·δΙ, Βιοιιάἱ θγότ”ι·δΙ, Ιιἱ ΙιοΒ·γ Μ! έπο!σεε αριόι!]ά! ει Ιιιἱιοπγο8 ΙιειΙέιΙτόΙ !!!6Β'- 
όν]ει, ειιοΙιειτ ειι δτ ο8ιτοιπΙό ΑΙἱ Ιιει8ει οΙτιιΙιιιε!Ι›ει ει]έιπΙοιτιι Μ). 

Βει!πο8, ρότοΙΙιειτειτΙειπ ν68ιτ68οΒ' ειι πι-ππι6τϋπΙι 6ι·ΙιϋΙο8ἱ, πιἱνιιΙτ86Β·ἱ 68 ροΙιτἱοειἱ τόττ6ιι6τ6ι·6 π6ιν6, 
πο” ιπίΒ· οπ 6ποΙι6Ιι 6Ιτ6Ιι, 86ιιΙιι, ά6 86πΙπ 86πι τιιΙέιΙΙιοιοττ, Ιιἱ ειιοΙιειτ ει άειΙποΙιοΙε 8 ει. ιι6ρ 8ιει!6.ΙιόΙ 
Μινι, ει ιπειι·ειά6ΙιπειΙε ε!ΙτιιΙειάτιι νοΙπει. Αι ειΙιΙιοι·ἱ Μ! νιΙειΒ· υι6ι·διι «ἰ6!!Ιιο8 νοΙι, 8 οι ἱι·ειπτ, πιἱ ειι 6Ιοι 
!!·Ξ8 6Β13 Μεττ 8ειι·]ειάι6Ιι, π6ιπἱ ΙΙ!6Β'ν6Ι36886Ι νι86Ιι6τ6ττ. ΑιοπΗνϋΙ ει νειΙό ειιοΙιΙιειπ ει ΙεϋΙτειπ6πγπγ6Ι ΐοΒ·οττ 
Μια, ει. πιἱ6ι·τ ιπέιι· Β6Ιει ]6Β'γΖδ]6 ἱ8 ει ιιιοπάέιτ Ι6π6ιν6 ππτ 8!Σ6Ι'606γρ8ι6κ'ϋ6Π ,,Ιι.3.Π!ἱ8!!θ.Ιι,” ει άειΙποΙιοΙι 
6πεΙι6τ ,,ο8ειο8οΒ·όπειΙι” Ιι6Ιγ6Βιἱ: π6ιιι 86]ιν6 ω." ειιπειπτ ει ιϋι·ι6ποτι Ιιἱι·έιΙειτ 6Β'γΙι0τ Ιιἱπτο8ειΙιΙι Ιι6ιι6Ι οΙ 
ΐοέ·!:ει νοΙπει νέιΙει8πτειπἱ 6ττδΙ ιπἱππτ δ, 8 ω” ει ΙιϋΙτ6πι6ιιγ πιει8·ει «τῶι πι” νειΙό8ειΒ·, πι6ι·τ ει. π6ρ 176Ιο 
ιιι6ιιγ6τ, ΐ6ΙΐοΒ·έι8έιτ, 6Β·68ι Ι6ΙΙ:6 ιτέι.ιιγέιτ ότπἱ ιτ!6Β', ιπἱ π6πι Ι!6νΕ98Ι!Ι›ο ΐοπτο8 Ιό6Β·68πἱτδ]6 ει ιϋι·16πειπ6Ιι, 
πιἱπτ ει τϋττ6πετ πιειΒ·ει. Μ6ΠΠγἱ!'6Ι πειΒγοΙιΙι 8ιοΙΒ·έιΙοιτετ τ68ιπ6Ιι νειΙει δ, 68 Κ6ιειἱ, 8 ει Ιε6ρ68 Ιιι·όπἱΙιει 
8ι6Ι'Ιι682τδ]6, ιι6ιιιι6τποΙι 68 τπάοιπειιιγπειΙε, Ιιει 8ι6τιί68ιτπι6πγϋΙι Ι!6Ιγ6!.τ ΐοι·τει8ειἱΙιειτ Ι168ι6ΙτετιΙι νειΙει, 
πίνω, Ιιίιπ6ι6τΙ6ιιί!Ι. Β ει πγοΙν ἱ8ιποι·6τ6- 68τϋι·τ6πετ6ποΙι πι6Ιγ !!!6Β'Ιι60$!!ΙΙ!6τ6τΙ6Π Ιιίιτΐ6]6τΙιιἱτπόΙι ωἱ 6ι6ιίΙι6π! 
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π) Κ.. πιειΕμι· !ιδ!!ό8ιετ!όι·!όιιετοπι !. 8-ό.!: Ηειπι!!ι. ι!οι· ππει·. Ροο8!ο. Ρο8ι π. !!!'!οπ, ι.828. !. !ιπι. ει Η'. !ειροπ. 
2!) Αποπ. οη». ΙΩΝ!. Βπι!!!ε!ιοπιό! ιι !77. !ιιροπ. 
Β) Οιι!οε!! οειρ. Κ!!. ι 
Μ!) Π"ιιπει, τπρ. χω. ,,8ππι οπ!πι Πι! πιπ8!ε! 6! εί!Ιιιιι·αι!ί, ι·μιί @ΜΜΜ μεσω πι Ιϋημια ρπ!ι·ίι·ι, ω! πιοιι8απι, ίπ !ων ε1οοαιι!ιιιπ . . 

Αιπιιιοι·ιιι Β!!!6!!! «ιιιι·πι!πει απο Πι! οειπ!ιιπ!ιιι·, ει. π! ρ!αι!πιπιπ "και ίπ Τιυ·οοει !π ιιιοι!!πιπ νοπε!ππι 8ι.!ι. 
*η Π. πι, απ. ΧΧΧ!. 
ω) Α ιειπεενιιι·! ο8ι.ι·οπι ε!!κιειό!ό8ό!ιοπ Βο8οιιε!νιι! !ῦ!ι!ι! ΜΜι. ει! Π!ο!!!!:ιήΠ. Η νιι·!ιαι!!ιοι ι.:ιι·ι.ε!Ι. !!111Β'8ι.ό!!!ξι.8ξ!›!!!!: Νιιπιι!ο ει !ει!ιοιπ:!!ιοιι 

πιοπι!8ιε! "πιο". νοι·8ο!ι!ιό! !π(1].έ!!ε!‹, ω" ει !ιίνο!ι !38ο1!!! ιιιόι!ι·ει πιοςόι·!ινό!ι πι!πι!οπ νο"ό!γ!ό! :ι!!'!.Ζ Αι!ιποε!!ο8 8888 σε! οιι!.παΗ8 ρω· 
οοποίοία οαι·πιίπί!ια8, 6όο!ο8 οπιε! ροι·ι«:π!π ιιι!".παιππ !ιι πιοι!ιιπι οκοπηιιο8 8!!ι. Β. 5ο. 88πι!ιπε! Β:ρπδπω!ο ο1'Β!ι,.!.'Ω!Πα81Ήι·!, !π Αρροπι!. 
Βοε!!π!!, Βι!. 8ιιπι!ιικ:!. Βει8!!επι, !5θ8. ι.ε!. :ι 8!8. !πποπ. 

2” ,,'Ι'ο!οει!! ΜΜΜ, πι!«Ιδπ ειι ονιιπεγό!!οπιε!ι: ιπημιι·όιειωι!ιππ ειιοπ ρειπ8"!ιοι!!!ι, ω" 8ε!πιπ νε!πό.πιΙι , Μ!ι !788!έ ιι ι·όν!ι! πιί8ό! ό8 πνε 
ι!!!ιε!ε!ό! 8ι.οι·ο!!!-ι; ιιιπ!ι!π ειι. νιι!! "ει·πό!ιι·ο: ,,Μιιμι Μ! νει!8!ιε! !ώνόι· ώέάεπ νε!πι!πι!ι, !!!!!!!888!ι ει” όι·ι!!!;, !ιιιιιε!π !!Ω.Ρσ8!!ε !$ ο!!ιπ!! 
ειι!πιι.!ιι!ι ε ρο!ιι!ι· ΠΙ6!!σα Μπι! οι όπει!ιο!, πι!πι·! πι οηιοπει, ειναι" 8!ρ, εινα" !!αΕΕ!!!!8ι.ό!.” Β!!πιιοι· !8!νέιπ $ε!ι!`ό!σ. Χ. ι !!5. !ειροπ. 

δ!!!) !.. Οοι·ιι!ι!σ8ε ν!πι!!ε!πι Αιιοπ. Βο!ειε Β.0ε!ι Νοι..ιι·!!, ει 2!8. !προπ. 
Π) ,,ΙΩι έκδ!κ68 αρ:·ώσά! ο!όό!!ιι!ει, 

Αι Α!! !!Π8έ!!!!!! Μ! ειρι·6ιΙο!!ι! π.!ό.π!ό." 
δεξι!! Μεινε! 'Ππόι!!πει!ι, Βπι!π! Α!! !1888 Μ8ιοι·ιέι.!ει 20-ι!. νοι·8"ε!σό.!ιππ. 
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Βο πο ο ]έιπιΙιοι·οΙι τεεπἱΙι νιιΙο ἱε, ΐοιιιιιοι·ειάιιιΙι νοΙπει-ο Β·οιιά]οΙι Β·γϋιπϋΙοεοι'Ι Νοιιοποπ; Ιιἱειιοπ ει ιιιιι”ειι· 
πγοιν ιπέιτ Ιεινε!π ιιΙιιιι ιτειτειι, ε πιἱ οι, πιιτ ει π! ΙιιινοιΙιοπδ ϋι επιιιιιιά ΙιιποεοἱΙιδΙ πιοΒ·ιποπτειιϋιιΙι? ΑΜ 
ειποπΙιιιπ οεοάέιΙπι Ιοιιοι, ε οι. ίι]ειΙιΙι ω τόνιάΙιιτέιεέιπάι ΙιϋεπΐιπΙιοιέι, πι” ει. ιιιιιτειιι ιιοΙάιιἱ πιο; ει ιν., 
ειιι ει πγοπιιιιιπἱ επεττειδ πι. επέι.πιάΙιοπ εοπι ΙοιτεΙι πέιΙιιπΙι ΙιϋνοιδΙιοι, ε ποπ, ΙιἱΙιοι οάάιΒ· πιἱπι ει Μρ 
ιϋτιοποτι οΜΙιοι οιιιΙίτδιι ιάοπιππΙι, πιοΒ· οειιΙι οΒγ εοτι εοιπ ιι·ιιιΙι Ιο ιιιιοΙιΙιόΙ! 

!Ώι.οπ οποιιοιι ροάἱε ποιπ ΙοιιοιτεΙι ΙώΙιδι Ιιοοε ποΙΙιϋΙ ἱε. Α πιι π ιιοιιΙιοπ ΙιοεπϋΙ, ΙιϋΙιδἱεοΒ· ποΙΙιϋΙ 
πιοιΒέι.τ ΐεπ Μπι ιιιι·ιΙιοτιιι. Α ]εινει πιοτω τεΙιέιι, ε πιἱΙιοιιοπ οπ εοέι]ι·όΙ επειτο, ινοάοΙιι·όΙ ἱνειάοΙιτο πιο”οπ: 
νέιΙιοιἱΙι, ε ιι]ειΙιΙιιιπ οε π]ειΙιΙιειπ ο Μρ ιιε.ιιδι εποιΙοιιιοΜΙι Β·γϋπΒ·γοι τάιοάυοΙι Ιο πιο. Βιι·τεΙώ.Ιιειιι νιιΒ·γιιπΙι 
ιπιιιιι!ι· ιιοΙάειΙιοεποπιπΙι, Ιιιι·τεΙι:!Ιιειπ ποριιάειιπΙιπάι, ποΙιέιπγ Ιιδ ”ίι]τεπιοπγΙιοιι. Μοπιιγι ιιιιοΙιΙιοπ πιο φω 
εοΒ··οε τει·πιοεποι, οι·οοε, Ιιορποιοπι, οΙοιιιιιοΜοΒ·ι Μοππγι πιοΒ· ΙιοοεοεΙιοι ιιιι·τειι νοΙπει ΐοπ οι ο Ιω 
πιοΙγ Μπιο ΙιϋΙιοεποτϋπΙιποΙι, πιο”, ο ποιιιποι οι·επιΒ·οε οτάοιιοι, άἱοεό τειτει ΜπιΙ ΐοι·Β·οΙόάοιιΙ Βο πιι 
τοπιιιιιιι ΙοιτϋπΙιι οιοΙιΙι, Ιιο”εοπι ιι3ιιεέι,ςππΙι Ιπποεοιι Β·οπάοειιπ οιτιιΙιιιιΙι νοΙιιιι, ε πιιπι Μπι, ποπι Ιιο 
οείΙΙνο ειποΙιοι, ιίιΙ ειάιιιπΙι ι·ιι.]τεΙι 32). Μοππγινοι ειιετοποεοεΙιοιι πέιΙππΙιπιιΙ ο Γεω” ει. εποιπει.οιι επετ 
Ιιοιι, ΜΙι Ιο ποπι πιω κποπ ι!)πεέιΒ·οΙι ποτατ, οε εει]έιτιπΙιπι οι οιδΙιΙιι·ε ΙιειΙειάι ποπιποτεΙιιδΙ πιοΒ· ]όΙιοι· 
!ιοοειΙΙπἱ ιιιπιιΙνέιπ, Μι οι ϋι·ϋΙι ΐεΙοάοΙιιδΙ επετοπο.εοεοπ πιοΒ·ιιιοπτειιοΙι. ΝέιΙππΙι πει ΙοιιτεΙι ο πομΙιϋΙιδΙι 
ΙιοιγοΙιο, Με πγοιιιιιιτέιεΙιοπ οιτει·]οεπτειι πιιιπΙαιἱΙιΙπι.Ι ΙοεεειπΙιοπι Ιπεοοι·ίτοιτέιΙι ει. Μρ ιϋι·ιοιιοιι Μιιι]έιι 
ιιτοάιιιέι!ιόΙ, άο Ιιοιγοιτε ]οΙιΙιειι :Μπι ΙιοροεοΙι ποπι νοΙιιιΙι. @πϋΙι ι. ε. επετοποεοτΙοπεὁΒ·ϋπΙιτε εοΙιιιἱο; 
Μπι ιιιΙειΙΙιοιοιι ιοΙοπτεπιοε οπιΙιοι·, Η ει. πορΙιϋΙιοεποι επορεοΒ·οιτ επ έιΙιειΙοΙι Ιιοπάοιι ΙιϋΙιδι ιτοάιιΙοπιΙιο 
ιι ιιιάιει νοΙπιι νιππἱ; πιιποΙ ΐοΒ·νει ειποπ ιάδει.οΙι, πιοιγ ιι πορΙώΙιοεποτει νειΙτιιι Μ, ε πιοΙιχι·ε ἱπιπιέιι· 
έιιιοι·ϋιιΙι, ιιιἱπάοιι οιιγοΙι Ιιοοεοεοι Ιιίι·, οεειΙι ιι ΙιόΙιοεποιονοι Μπι. 

ε. δ. 

Α σκοπια» οροει έτοιΙα!οπι Μπάοιο. - Αππα|ε κοπεί ο Ι.τέ)›οιΞεο!ύι. - Α ,,πωωιε όπο7:.” 

Βροεἱ ίΜάα!ιπαππ ει. τιποπΙιιιτεάἱΙι επειπειάΙιοπ ΙιοιοιΙιοποιι. Αποπ πω, ιότιοποιι ιιιι·ιάπιιι οποιι 
ι. ι., πιοιγ πι. ω πιοΒ·οιδιδ ιάδΙιδΙ πιειι·ιιάι ΐεπ, νιιΒγ ΙιἱποπγιειΙοπ ποτυ, πιιπι ο Ιιίι·εε ,,!ἰπιΙοΙιιοπποπΙι,” 
πιοιγ οποπΐεΙϋΙ εοπι οιοΒ· ΐοπτεε, εοπι οιοΒιΒ·ο ιεπιοι·ετεε Μπι νοΙι, ποπ) οροεἱ ιι·οάοΙιπππΙι ΙπιπάιιΙό Μπι 
]έιιιΙ εποΙΒ·έιΙΙιειεεοπ; νειΒγ ΙιοπΒ.Ιιοπ οε οΙοΙιΙιειπ ιπΙιιιΙιΙι ει. @ιι Ι:ϋΙτεε Ιιδι·οΙιο ιοι·ιοιἱΙι, πιἱπι ει ει.οπι 
βάε:!ό Μπέζοτό! επόΙό, ιιΙιειΙοπι Ιπειάοιι, ι·οΒ·ι οποιι ι.), ε ει. ΒϋΙιι·οπτει έιΙιειΙ τϋΙΐεάοποιι ε Ιιιοάοιι οπιΙοΙι 
ΜΙ Μιέιμίο Μπέζφ·α, οε ειι·ιιΙοπιύποπ Βοι|ι .Μποο οοεποπο!σπέπ 2). Οειι.Ιι πιΜΒιι ιι ειι]ιέι έιΜέιεει ΙιοπτΙοιι 
ΙιΙιι”ιιτοτεπέιΒ·Ιιειπ ιε οιτει·]οάπι, ΙέιιιιπΙι πιιπτεΒγ Ιιέι]νοεειδ πω οΒγ εοι·εΒ· πω πιοι·ίιΙπἱ πι, Η οπ πι 
Ιιειιι οι. ιτοάειΙοπιπιιΙι νέιι·ιιτΙοπ πιιιπΙιπεεέιΒ·οι ΐε]τε Μ, ιποιγΜΙι οΒ·γπιέιε πιοιΙοιι Ιιιιι·οιιι πι τεπγοπδ]ο οεοι·ε 
νοιιοιό: α υα!!άεί, α ρο!Μοαί, ο απ Μϋ!ϋ!ιέεί επι2Ισοέ9. Β εποι·ιπι Ιιέιι·οιιι το οεπτέιΙγέιι ΙιϋΙϋπΙιόπτετειπ 
ιποΒ· πι. επέιπιιά!ιοιι οιιοει ἱτόἱπΙιιιιιΙι. Α οιι!!άοί ερίοάπιιΙι, πιοιγ ο εποπι ΙιϋπγνοιιΙιόΙ εποάω ιέιτΩ8_μ, 
ειιχΙέινέι ο Ιιιιιι]ίττό ιιιοιΒ·ιιΙιπιιΙι οΒ·)ιΙι πονοποτεε Ιιιι]ποΙιει, Βιιιἰπἱ Απάι·έιε Ιοιι 1540., Μι ο ειιέιποά οιεό 
ΐεΙοΙιοπ 'Γἱππόάἱ Βοιιοειγοπ, ΟείΙιοι Ιεινέιπ, !ίε!Ιιοιιγι Ροτει·, ΒιετοπιΙγοπἱ ΜιιιέιΙγ, Βιιι·πιπγοι ΡΜ, επιάΙγ 
ΒιιΙέιπε, Ροιιοτε Ιπιι·ε, Βιιιἱ θέιερέιτ, Βοπεἱ Απ«Ιι·έιε οε Βπτέιι·ιιι ΙιΙἱΙιέιΙγ, επιπιιΙι ιιιέιεοάἱΙι ι”οΙοΙιοπ ροάἱΒ· 
·ιωμι ΙιΙἱΙιέιΙγ, ΒιιπΙπιι Νο" Μέιιγέιε, !ἰ)τάοΙγι Μάιο, θέιειιιιι· !ιιιι·:ιι, 'Γοι·ιιοε .!έιιιοε, ΙΙοενιιι Ροτει·, 
Βοι·ποιιιιεπει ΜἱΙιΙόε, Βπτέιι·ειι ΜιΜόε, Βοοει θέιεριιι·, 'ΓοΙιιιιἱ θιότΒ·γ, ιι,οπιιι Ιειν:ιπ ε ιιοΙιέιπγ ποντεΙοπ 
ΙώνοιτεΙι. Α πιέιεοάἱΙι οεπιε!ΙγΙιόΙ, πιοιγποιε πιππΙιπεεέιΒ·ιι ἱπΙιέιΙιΙι ει. Ιιειεπποε οε πιίνοιδ ιάδιιιΙιοει νοιτε 
οοΙΙιει, οΒ·γ Ιιϋι·, ει επορ ΜοΒ·ποιΙόπει ΜντεΙοπ ιωιιιιι]ιι (1535) ροιιιιιω, οι οΙο.επ, ιτειιιοπι οε ποιιιοι, 

ΙΜ) Α·ιοπ πιει !ώ!!οιιιόπγο!ι, πιι!ι ο Κιε!'ιι!ππγ - '!'ειι·ειιοι!ς Νόριώ!ιαει θιιι]ιοιπόπγό!ιοπ σπαει” Μπι! !ιιιιιιινιι, Ροει , !888 - 8. 3 ΜΜΜ) ιδιώ 
Με !ιἰ3!!οπιόπιο!ι!ιόπι ιιι!ιιιπιι!!, πμ Μπι οιιοειιι!:, πωμ ποπι πόριο!ι. · 

!) .!επ!ιοινιοΜιιικ πει-ιι ειιιιι πιεΕγιιι· ωμω),ε!ιω (Απιιηιιιιοιοε Μιοι·ειπι·ιιο Ποπ!. ω. !. Ροει, !803. ιι 23- 28 Η.) ιιιοΕιοπιοι·ιοιοιι Μπαό 
Μ!. Ε. ΗιιπσΙ.ιπε!ι πω· ιιιιςι·. Ροοειο. Ι. Μ!. ιι ι -θ !ειροιιοπ. 

=) Ι·- ΗσΗ! ιι και Μεραι· Νγε!νειπ!όιιο!ι Π. ΙΔιιιοιο παπι οιιιιι!ιιι. δ. «ιο Μ!. πιω». 
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1:ϋπεριτοπί πεπεπιχεε ιι·οιιιιΙοπιιιόι ι:όιεεϋπόπτε πεπι επιιγιι·ει τιιΒ·γιιι πιιιιτ πιιιιιιιέιιτ: πι. ιώπει πιεια 
ιεινειιιι ΡΜ, νειειιιι θεειιέιτ, Ειπγοιιι ε),ϋι”, πιιιιιοι πω", ΒοΒ·έιτι 1ι'επεΙιοε Μιιιιεε, Βενει·ι ιεινέιπ, 
θγότΒγει Αιιιοι·ι, πι π, ιιει· πεπι πενοοπνο, πει,.Βγ τοοεπτ ιιιιιι ιιοιιιΒ·Ιειπ ο ιιορ ι:επειιοπ τοι·οΒ·πιιιι. Β,ιιςγ πιέιε 
πω, ιιιιιι·ι πεπι- (1548) ιιγοιιιιιπ ε!αεείεαί ταη)παιτεα! τοΒ·ιιιιι:οιιοιι, πιιιιτ ιΙοενιιι, ιπποιε .ιειιοε, νει.. 
ιιει·ιπε, Ηιιεπτι Ρετ”, Οειιιιτοι·πγει Μετγεε, π. πειιαπγ ποντεΙοπ. πω, ιιοιτιιιοιιιΙι ιώι-ι ιιοροιιιιοΙι οπει: 
ιιιιπτ ιι @ιι οε ίιιιιιιιι ίιτε-α«επ ιιιπαπιππ ιιιιιι0ιωει, πιιιιτ ΟεεΒ·ει·ι Απιιι·ε.ε, 'Γει:ε 1ι'ει·επε, επωι 
ΜιιιέιΙγ, νοι·εαπγι θγϋι·Β·γ, νοιιπιι Απιιι·ε.ε, ΒοΒ·ιιι, νει·εε θεερει· οε Οεετοπγι Μιιιιιι. Μι ε ι‹ετ πι 
Μπι πιοιιεπτενοι, οπ πιω ει ιιει·ιιιιιιιιιιιιτ νειοεπτοιτιιιι ετιειιοιιοεϋπιι τετ,πγενα, πιοΙγπει: ειιιιιοι·ει ει” 
πιω ιι πεπιποιι πιοπάειιει, ιΙο τιιιιιιπγιι·ε ει ι·εΒ·ιιιιι ε επ οΒγιιοι·ιι πεπιεε!ί ειπαπαιπ: ιώιεεεπϋπτει: 
ιιπγιι.Β·ιιΙιειι. κι Ιιοπιιοιιιι οι ,,ΒπιΙοι:οππεπι:” τοπιιι.ιιο Με ει ιιΒγειπιι'ιιιιιοοι, πω. ιιιιι·ιαιε Απάτέιε (1538), 
πειιιό-πιο”ειι· ιιιόιιιιιιιινιι, πιοΙγ ιτειιγι:όΙιεπιοοπγ ιιΒ·ιιιιπ ιιιιιιιι, ιιιιιιτ τιεπταπ ειιιοεπειε ά.ιι·ιιιι, ιιε ειιοπ 
ιι·ειιγεπει το” ι·οΙιοπ τϋιιιιι ειιοει ιι·ειπΙιισιιι; τεΙο ιιιοΒ·γι'ιιιιι ετ 'Γιπόιιιιιοι, ο ,,ιιιετοι·ιέιε οπει:” ιεΒ·ει·ιΙο 
πιοειι ιιιιιποΙώιιοπ, Ητ ε επεπειιιιιιπ Βιιιιιιιιι, ιΙοενιι.ι, θει·εεεπι, Μπι, ο πετ 'Γεπιοενατι, ΟεοπειιιΒεπιο 
τετ, θοεει·νει·ι, Βοι>)·έιτι, Βιειιεει ιεινέιπ οε «Μπι Ματιοπ ιώνοοιτει:, πιιΒ· επ), ιιοεεπιι ιιιειιϋο ιιτειι Ζι·ιπγι 
ε. ιιιετοι·ιεε επειιοι επ εποε ιιιοΒ·ειεεεΒ·ετε επιοΙιε Μ. 

ει. ε. 

Α !επτέαίεε πίε!ατίιέε απ. απ ,,Βπι!επεεεεπιτ.” -- Μπα πεπι παπι. - Κατα είποπ-π!α!απ. - 
Καππα Βεεεε.  

ΑΙοπτοιι·ιιιιι ιιιετοι·ιεε επειι, πιοΙγ ιι πιιιιτ επεποιιοΙΙι νιεποπτιιΒ·εεΒ·ιιιιιει ιιιοοΒπιοπειιϋιι, επ ,,ΒπιΙοι:οπ 
πειιι: τει:ςἱειιτει” Ιιεοιιοιίι, πιοΙγ Ρειπποπιιι ιιοονετειετ ιιοειιειι ει. Βε,πειεειϋι· ιε ιι !ιέψειιιιοε Ρε” τοιτ ι·ειιι 
επιιιτοετ 17'?4-ιιοιι ε επενο.ιιΙιει.ι: ,,ραπ·ία εαπϋ!επα εεεπΙί χιπ, απαπι εεε εε2'αε!ίεπε επιπ!απι εεεε, ποπ 
:παπα οτ!παππαρπία, ειπα Μπ!ειππωπι α:: ε!τπε!ια·αε "Μάικ αοεπ” '). πττει Οοι·πιιιεε πορω, οιτει Βε 
νοι, πιει επ Ηοι·νετ ιεινειι ιιιι·ιοΙΙιειιο επειιι. Κιειιιιιειι ειιιιιΒ· πεττε: Βενιιιε, ειιοι·οειιιι 8ο ει·εάΙοοιι επει·ιπτ, 
ε εΒγεποι·επιιπιι πιοι οΙνιιεεεεοι2), επιιεπι, πιοι οΙνιιεέιε επει·ιπτ, ε ιιιοΒ·οεπίτνο ιιέιτοιιι νοι·εεπιιι:ι:ει, πιιΙι 
πεπιι ιιεπειΒ· ιιτέιιι επ επει.οι, Ηοι·νατ ειιιτε.ειι επει·ιπι, ιιοιειοπιι: ι). Μιιιιιιι .ιειιοε ω πι. Μ.. ιιιειειιο 
τεεει, επει·πειεπεΙι Βειιι πι. ιιοοντεΙοπ ιοΒγπειετ εειινεπ, πιιπτ ιιιπεΙι αν. ΐειοποιε ει επειιοπ Ιοονε επει: 
τει·ιάιιιενει επει·ιπτε ΐεΙιϋπειοΒ· οΒγεωπεΙι 1). Ρι·ειγ, πιιιιτ πιω, ο κιν. επεπει.ιιιιει ιιοΙγειι, άο ι·ες)·ιιιιι ειϋ 
νοποπ ιιιερεπειιιι ιιιεπι; Βονειι ,,ιι Ιιεπιι·ειτοι” ο κιν. ειιέιοιι.ιι νοΒ·ε ε ο κν-πειι εΙοιε πιω δ), Ηοι·νετ πωυ 
νοΒ·ι·ε ει. ιιιοΙιέι.εει νοεπειιεΙοιιι ιιτειιι ιιιειιοο, επει·πειοπεΙι Οεατι Βειποιει·ι τιιι·ινει, ιι πιιιΒ·ειτ ει νοΒ· επεΙιιιιιιι 
πω. ιιιιιιιιιι 8). Απιιγι ιπειο, ιιοΒγ εΒ·γ Βεπιεπ·ίπε δ'|ια!ε-οι τιιιέιΙοι: 1494 οε 1509 Ματ ει ι:ι·ιιιιιιι επγοοιεπι 
τυιιΒγειι· τιιπιιιει πω 1); ε πο” επ ιπιοοπτ ειιιιίτοιτ επ πει: ε επιινιιι: ,,Βε! επεπε!!έ|ι: ΜΜΜ πα” 
επ παπι Μα.απατατεεαπεαπ” ι:ϋπιιγοπ ει. πιοΙιιιοει νοεπεάΙοΙοιπι·ε ει·ιιιοιειι: ιΙο ππτ ιιοιιγ ιι ΐεΙοιιιι επιιιτοιτ 
ιιέιτοπι νοΒ· πω. οπ οπειιιιοι τιιι·ιοιπειιι, ιποΒ·ιιπιπιιιι ειιιιτοιπι πεπι τιιιΙοπι. 1ιΒγεπιε ει τέιτε), εποπ επιιιιιπιι, 
ιιιοΙγΙγει ππτ ιιονιιι ι·ειιεεοτι ιιο, τειιεε οε Ιιει·εΙι οΒ·οεποι περα, ε ειπο Γιι%·ειειιτει ειππγινιιι ιπι:αιιιι 
ιιΙοιι·οπ, πιοι·ι πιιΒ· ειππιιΙι ειδιιιιέιειι. ει. Με ιιι·επιιιεονιιι τειιεεεπ εΒ·γοοπιΙι, ε ιι%ειειι, πιοι), πω. νοοπει·τ 
ετρω ειπάμε τεειιι, ιι πειιιιποιι πιοιιιιετόι οε τει·ιειιοοιτει, ιιίιόπϋεεπ οπ ειιοιι τωιειιιιι, πιιι·ει ιιιέιιιιι 
ιιενειιιιοιι επειιιπιι, εΒγΐοι·ιιιιιιι ειιιτ; πιιιιοοπ πιοΒ· επ ιι ι.ιιιωπ ιώι·ιιιπιοιιγ ιε ιέιιιιι, πο” Ηοι·νέιτ επει·ιιιτ ο 

ε) Ι.. Ρι·ιιγ: Μ”. !ιιετοι·ιεο-ει·ιτιεπε ιιι Αιιπ. πε!. πωυ. Ανει·. ετΗιιπ.. 75. ιιιιροιι. 
ε) Ι.. ιιενιιι ΜΜΜ Βιεςγειι νεπει. Ροιε. !787. :ι273 ε ιών. Π. 
3) Ι.. πε!α” ιιιιιιιιι·ιιιε!ι ω· ιιιιει·ιεειιοιι Ροεειε. !. Πιτ. 4, ε 8-!0!ι. 
ε) Μιιιιιιτιι: Μιι"ιιι·ιιιειιο θιεαιοιιτε. απ”. ιιιιιι πι.. !825. ιι πω. πρωι. 
Ξ') Αι πωπω ιιοιγοπ. 
Ω) Ηο.·νιι! ιει.νέιπ: ιιιιιι.ε!ιι!οκ ιι πιιιΠιιι· πειιιιει. ιεμεΕιειιιι !όι·ιόπει.ειιιει. πω, !825. ει. 5!. ιιιροπ. 
1) Ι.. πω” ω.. Ε'ω·ιιιιιιιπαι.ει: Βεμειι·ιιιιι ιιιιι·ειι.ε θι·ιιεονιοπειιι Ηιιιιπει·οι·ιιιπ. Βιιιιιιε, !82!. π !8. ιιιροιι. 
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Μιπιι·οι @επ επ οπει: νειιόεει.Β·οε νοΒ·ε ε ει Οπιι-επι ιιιιι·οπι ...οι πιω: ιιοπειΒ·οε. πιω. ποποτε ΒαΙΙει άοπρ 
ιδιοπει( επετιδποΒ·οι·δι πιιιι· ειππέιΙ απ... εοπι πι, πιοι·τ επποΙι ιποποιι @οποτε ε οι οποι: ιειι·ιειΙιππ πωτ 
ποιπ απ: ιπιεοπιπι πειπ ΙοτεπἱΙι, Ιιειποπι ιιιιώ.ιιιι π. πω πει ..”ωπιόι πιοι·ποπ ι.πιϋιιιιωδ εεεπιοπγι 
ιπι·,2γιιΙ: πω. ιο”πϋιο ι. ε. Τ6ΜΜπι Ισέσπ!6|όπέεέι Β'ο·πέζιώσπ, ο πιι πππιιΙι ι..π.ιι..ω.. "πι, οι οΙιιιι 
θειπ ιποΒ”νοι·οεπι ε πω) ε![υπ!α!άπά! 8); ει. ..πι πω. Επιπιπ Αφιω ιειιιοι·ειω Ι:ϋπε!8έπέι δι.#υα!ορυΙπποπ, 
ε ο ιἰαπαί !αποπιάπι)οιε ω..π.ιει ιπι·,πγιιιιιι, ιποΙγοι πιοπΐειίιι πω. ιοΒγπδιο ιπε!επιι, πιιιωι ιτιπικιπ, 
πειΒγοπ οιιοτὸΙοΒ· Μπι °). 

Ει·άοπιοπΙοεπ, πι οπιιιτειι πω... νοιι· παπα ει ίπ), π πιω πποι·ιπποΒ·οποι: π: πιοιιδπιονοι, οπ οποΙι 
ι:οι·πιιοπ οι·άοπιΙοπ επόΙειπππι‹: πιἱι·ε @υοι: ΐοι·ι·έιεο, πω... ει ιι·έιεππόπιιι νοιιιοιπει: παπιἱ νιιιιΒ·οεεέιποι. 

Μπάωπ. πωτ ϋεεπονοινοπ τιιται|πιπι ι·οΒ·ι ιϋτιοποιιτόἱπιιΙιειι, ιιποπ εΙδπππειιοπ ειιπιπππι: επ οποια Ιιετ 
ποΒ·τειοπ ΐοι·ι·έιεέιι·ει , πο” πο πποππιιιπι ει·εάοτιπι·ε, ιτιοΙγοτ π ιιοοεἱ ι:ι,... ι.ι-ωι.. (1358), ΜιιΒ·Ιοἱπ Ηεπι·ιι: 
πιπποι ΐοι·πιιειεει. (ΙιεττεοΒ·τεΙοπίιΙ πω οιότττι ι.Ιδιπιι ω), ε: ει Ιιππειἱ ιατόπιιπι (1473) ιιιπτοιποΙι .κι ω.ιι, 
πιε.-πιπαι..ι , ε ιποΙγοι 'Γπι·όοι νοιι Μ, επιπτε παπιι πιι0ιιτει.ιπ, επει·ποεπιπιππγοΙιο. Απ ϋεειππνέιΒ·ό ποττοι: 
οΒ·γιπέι.9 πιοιΜι οΙνοειιεπ πω. τειππιπιιιοπ ιπππιεέιΒ·οε Ιονοπ, ιπόνοιποππεποπ “Με Μ, ιιιοδιοΒ·γοπνο, Με), 
ει Με ΙοΒ·Ιιπιοπτοι·Β·όιιιι επϋνοΒ·ει νέιΙοεπτειιιι.πι, .τι 'Γπτόοιοι ε Μ.πιππιι. 

,,ΒΜΙ.ΕΚΕΖΖΕΛ'Κ ππσωπππω· ΤΠΙΝπ'Ι. Π. δ. - ΜΗΟΜ5'!Ν, Χ!. ΣΗ. ΚΗ!. 

2. 3. !π πωπω . . . ιιπιενει·ιιπι , ει. ρπειι·ε πιω ι·εοι·ωινπι·ππι. 2. Βι·πέΙμέωιειι ΙειεΙεραπέιιοΙ: .. . (π πιππγπι·οιι) 
3. οι: .ιό! ΜπΙι άιπαροΙ:ΙτπΙ. ΙΜ ι·ππιιοπιοπ πιο απ .ι-πε!οι ιπι! ιι·οπ ι·οικω πππ @ι·οπ πππ 

ιιι·παιιιοπ πιο ιιπ πιω." . . . 
π. Αι. “μπι Ιωπει!ε!κ πω» "Μ, π. ι-κιω-..ι ειπιπιπ ε: πω. οπιιιωπειε πιιιοι· ει ροτοπιιοι· Αι·πιπ. 

Κιπε!κ πενε .ιι-ρια "πι, Υπποι· ποπ ειιιοπ ιιπιιιιι.ιοΜ.οπ πιει πω· ι·η·οιιιπ .πω πω· πωνπιπιμοι 
ιι!ιπποπίΙ:πέ! παππαρό πω.. . . . "ραπ πωπω .. . 

Τ. πω” απ! π..ιωεωκ πω,... Τ. Αππιοπωπ πιιιοπι ι.ει·ι·ιιο πιιιιπωω, πα ιιιιιιιι.πι.οι·ιιιπε, πποπ ομι 
Νοε;;; πα Ποια ιό Με σώοω, πιω πωυ. εεεειΒιιππιιιπε, πι. πωπω· “Μπι ιπ πιπππο ποπ οικω... . 
Ι.αΙτό[ϋΙπε παπι' .ιό πωπω, Βο πω.υ Με π” νπςπι·ιιιππ ειπ Επι ι:ιππ κοπο νεπ πωπω 
Επι” αππά!Ιο66 ποΙιο! ποπι ποιηση πωπω νππ ππιπεει· . . . 

8. Ε;" ιππωωι νιι!πιπ.ιιιππκ 8. Μιπει·ππι πππι.ιππι, ποπιιππ καιω . .. πι. πω οι ιοι.ιιιιι ιει·ι·πιπ 
πππωω.π ιιοαεπιππι.ιι.ι . . . ρι·οηιιαει·ει . . . 

Βο εππωπ πιο πιιι .ειππιππιιι πιο ειπ ποιοπ ιπ νπι;·ει·ιπιιπ πω· 
πι" !ιγποππ Εππππι. π" ει· !ιεεειιοπ εαιιπιπε Με ποιεπιιιιΠ. Με 
πωπω 

θ. Κενει ιπθ!ι Βιιπα υπε!!έ, θ. (Μπι απο Κπιιιπ νοπιειεπι ιπ πιοπιπιπ Ηππε·πι·ιππ, οι ω" ρειι·ιοε 
πω: ρω πιερωειπ!έιέ Βειππιιιι πεποπππιεεει., παει ιιιι·ι·ππι ιιππιιπι πο ιοι·ιιιπιπ, ιιπνιππι 
Παπα οιπι€-έ.ιι υπη;Ιείοπ!έ !) ιιιιπππι ει. ιιι·πτοεπιπ . . . 

Βο πωπω πω. πω· νει·εοπιιπι πι Επιιμι ειιπ Ιιοπι πιιτιππ ιπ 
νπεει·ιπππ !!!! πιο ιππιιιν νππ !›οεπιι ινιε Π·ποιιρπι· πιω ιιιππ πω· ποπ 
«πω. νππ ποπ ννειποπ . . . 

!0. Ηει·αεπ πω· πι Πιιπδπ ιοππγει νπιπ . .. Μ. Μ. πωπω νεπιι επι !)πωπι ρι·ονιπε!ιιπ . .. Ζινιιιπρε!πε, ..πωπ 
ιι. Κενω !ω.. Μι Ψεει.ρι·πιπιιοπ οίηπε παπι .ω πω., οι οππιιιιιπ, πιο τμπι νεπει·αι, ιπππι!'οπωνιΙ. . . . 

Απ πει·οοεππ!ι πιε!ιιοπ, πο κπιπ ει· Μα πιιιπ ιιει·ιππμπ εινοοιιπ ιιε!!πε!ι . . . νππ ει. 
Μπαππι·οΙεππΙτ ιι 8ποικιοπι πωο! πεπ πω: πο” “Μοκ πιο π. πωπω ιιοΙ.ωπ νππ "Ποπ Μπι 
Κε8πεποΗ !έπ πει” τιειωπει·ι!νει. ίπι·ειοπ Με πιο εαπ ιπ πε!πιιπι ιιπ..ω ινεπππ πωπω. 

!3. Επεοε; απ! πρ» "Πέ 2), Π!. Ηπα: .ιππωπι Ζννπιπρε!πΕ, πανι8” ω! “πω” Μαρια, πωπω" 
Απ: Ικεοειο! πιοι|οεκπίπιέ, 
ί! ιπιιΕππιιιι πω. Με., 
Με” πποΙειι: ΜιωιέρπεΙ: οέ!έ 8) Σ· 

δ) !.. Αποπ. ΙΜ. Βππιιοιιοι·ι. Βιρ. ιαιν...κκνιι. 
η Ε. πχγιιποπ, π Χ". ο πινω.. π.ι.."ωι.ι.π. 

ω... Μο:: απο ι·πι!ίοοο, οι "πιω πι. ι.οι·ι·πιπ ειπε πε!οι·οπΙ., μπρ 
ι.οι· πο«: ιιππι.ιπιπ ππιιαιιιπιπ !ωπιιιιι. . .. 

Βο πω: απο” πικοπ ρο!!ποιι πο απαι·«! ει· [ι·ο πω! ποο!! πωπω 
.ω ιποι·επ ριιω·επ πια ιιπ πειπ ιπππ ιιι·ιιιιμοπ .. . ινε!ποπ νππ π. 
μπαι ποπ ροι.ιιπ νππ επιπι. ιπ ιιιιιω‹ωι- πι: ιπ .. . 

ω) Ι.. Μ. Ο Κονιιοιιιπιι: Βπιπιπιππε ιιιιιιποι· παπι ππμπι·παΗοι· διιπ:ιιε Μ!ι. Οίκω, !805. Ι. :ι Π”. ιηιοπ. 

ι) Λι έ' ει: πιός επααε ίοι·ιππιπι.ιιιπ πι πι Η ε.-ι.πωεωι, ιιοιγοπικόπ! πο πι, πι ..κι πι ω.. Μπιεπειε!πε!κ !ιδινειιιιι !'οι·πιπ.ιιι. 
8) 6ι·ι'ιιο. 
δ) Κοιπέρ: ιτπωω.ι πέρ όι·ιειιπόιιοπ πι. 



9 

Η. 

Μ. 

Η 

δ!) 

22 

23 

24 

25 

Ε!! 

28 

Ξ!! 

δ!) 

. '!'ό!ε!ι πιιιιι!οι! πε!ιειι!ι ιι ι·ιε!ει!ιοα!ι 

ο !!ιιιιιιι ιιι!ικ! ιαιωωιεπωι 

Ειπε! οπιιιμι! εΙείειε, 
Ε” ρπ!πε!ιο! Ι:ει·ει!επ, 
Παικι οίιέ6επ ΜΗ ΜΜΜ α), 
ενια, Με! Μπακ· !ιει·ει!ειε. 

Αι! Βιι!α!!ιο ε!- !ιαν!νε , 
.ιι-μι πιο .και ΜΜΜ. 

. Κιρ!!ι!ιιε!ι οι!ιι Εγ!'ι!επε!ι, 
Βιιιια πω: ε!! πιερΙά!ά!ι, 
Ι'δ1ι!ε! παει-ει ιπειι!ά!ά!ι , 
0ι!αιι ι·α! ιαπάειο! ια"άπιιΙι. 

. Β" πω· !ονι! !ιοιιιιιπιι!ι, 
πω! πγειεει. πιαγει! !ιο·ι.έιπι!ι , 
Αι. !ιοιοες!κπ !ιοοιι!!ι!πι!ι, 
!!ο" !!γοιι ι·ι.ίινιι! πε!ι! ιι.ό!πιπι!ι: . 

. Αι. "ερ Μπ!!!ι ει·ίΙ!έ!ιειι 
Α ει!!! πιοω!!! πι! !ιεοε!πεΙι: 

Μαιο! απο!ι επ [εΙι!ειποεπ 5), 
ΗΜ! Μαάππα!ι ό! πιρι| οδιέιΜεΙ 

. Κεαο!εΙ: Επιιέ!ιιι.·Ιι ΙιπρίιάιιοΙι!ιο!; . . 

. πω: έ!!ι ο!! ίπιάάάιιπ|ι, 
Ι!ά.ι·οιπιιει· Πωο! Ιιίά!!άπα!ι . . . 

, 

Επι" π!! ιπ!!ιοιοπ πια! πι! ιιιι!ιιιι!οο!ι, 
Βεαι Βειιι! ε!! !ι!ι!!οιι!ι, 
Βποιιιι!εοα!ι πο" ιπεςπια!!οπ!ι. 
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!!ιιιιιιιι! !ιενε!ε! νι!!ιιιι!!ιιιιι!ι , 
Αι. !ιοιοει!ιοι !ιοειό.!ι!πι!ι, 
Ηο" !!γειι ιιόνι! πε!ι! ιιό!πιιιιι!ι. 

. Πειοεε! ο!ό! πιεΕποιιι!ε!] ιιιιιεικ! , 
Πο" ει. ίε!ι!ε! !ιιιιιιιιι ε!!ιιιςν]ιιι!, 
Πει! πιι"πιε!ιπι!ι ό.ιαιι ποιοιΙ . . . 

. Ρε!ι!ει!ε! παπι! πιει !ονειι. 
!!!ι !!νει!ε! πιιιπγιιι !'ε!ιειι. 
Βαιιιι ν!ι.ι! ιιιιιγπι πγειμιι, 
.Α!ιοι! νιι!ό πι" ιι.ό!ιιεεει!!ιοοπ. 

. Ηειοεπ παπι , πιο8ο!μοι!έΙι . .. 
Αι. !ιενε!πε!ι ι!ιοιοπ ιπό!ιι!ι: . . . 

. Μ: πι! “ερ !οια! πιει! ΙιίΙι!!έ|ι, 
Ε” ιιι!ποΜια! πιπ.|ι! "ωρα αει-ΜΒ, 
λ'πει·σει πειιέ!ι οι!! Πωιάδπ. 
Ε8 οι. [έ!οει οι [Μαι ε!ι·α|ιοπιιέ!ι η. 

3!. Κενε!ε!ι πι! ιποικ!π!ι πι. !ιοιοει.ιιιο!ι: . .. 
Αι.ιιι! η ιικιμιιιο!ι !ιό.ιο8ε!ι ιιοπι !ειιπε!ι . . . 

32. !!!ει! ειπε!ι πω! ιιι!ιιι! ιιιος!ιππι!ιι, 
Νγειμ !ειιοπ !ιπ!π"ε!ιπιι!ι, 
Αι !'ε!ινε! πωπω: ο8ιΙ.οιπιιΙι, 
Λεειι. !εα!ι!πιι! ω‹ ει!ι .!ό! πιοιιι!ιιιιι!ι . .. 

 

!) Α !!!!ει-ει !!!ι·ιιό!ιε. 
!!) Απ", "πιο (ιο! πιο, "ω, απο) α: ιιπιιγ!, επιιγ! (ιιιειιιιν!), Με! !'οι·ιπι!]π. 
η ιο]ιιέ!ι. 

Η. Και!ι! ιια!ειπ πε παπι Βιιπα!ι!! !ιιιειιιπι !ιιιρ!οπι; ε! !ιει!ιιιιι πει! 
ιιιαπι ικιπειιι !ιι ν!ιοπι , ε! πε πι" Μπι! ειπα!! ιοε!ιι!οπι , πι! ιαο8 
ιενειιαι ει!. 

Βο πιπι ι!ει· πο! !ιγιεαι! ε!π πμ !οχε! πι!! ινιιιει· επι πει· !απιιιν 
ναι! πιιπ ιαε!ι ι!ει ςιεπει να!! πει· ειι!οπ πει ια!ιινιιι!ιοπ ιια!ιειι 
νπι! Με! ι!!ε ι!ι·ειν !π ε!π ρα!ςοπ απ!! πι· ιν!ι!ει· πα ι!οπ ιε!ποπ. 

!5. . . . ε! !ιςοπιπι "με, !ει·ιιιιιι ει. !ιει!ιιιιιι ε!ι ρι·ιειειιιαο!!. 
. . . ναι! πε!ε! !!!ι Με !αγ! πιο πι!! ι!ειιι ινιιιιει ναι! οι”. μι” 

να!! τΜε ειι!οπ . . . 

Η!. Βε ι·ια!!ιαι !ιιι! ιιρ!ειιι!ο, ω” ι.·ορποπει·ππι ιει·ι·ιιιιι ορ!!πιιυπ 
ειιε , ε! ικιαιπι !ιιι!ιειε !α!αειιι, ε! ιιιι!αιπ παπι !ιοι!ι!ι !”οοπ!!!!ιαι. . . 
Βε!π οοπιιιιιιιι! οοιιιί!!ο . . . 

Βπιππε!ι ιππ!οπ ι!!ε !ιοινποπ πι!! ρειπειριει» :πιω . . . 
Π. . .. εί ειριππι αΙΙιπιπ, πιιιεπιιιιι, οπο! ιιε!Ια ι:!επιιι·απ ιιαιο Απο!» 

ε! [ι·αιω ιΙοπαι·ιι!ο , !!ι!ιειαιι! πιο !ειιι επι . . . 
.. . Κγιοπι! ι!οπ νειΕοπιιιι!ειι ρε!ειι πα ι!επι !'αιι!ειι πει !ιιιι!ει 

νικ! "απο !πι ε!α ιο8ιε Με ινιι πιο" νικ! ινεγιι πι!! ε!ιιοιπ ιιι!ε! 
πει νειςα!ι! πι!! @Με νεπ ιιιι!ι!ι ναι! ια! ι!επι ιοειε κις ε!ιι πιιαπι τκαι 
ινιιι πα!ι!ε!ιι πι! πι” ι!ει.ιε!!ιοοπ εε!ι!ει νεπ ιιι!ι!:ι !αι ιε!π ει·ι!ειι. 

20. Βαπ νειο .ιιώι·ίι!επι Μέ: λαοεαΜ, πιιπιι!πιποαπαπε πικαπ! πιο 
πω: ιιιαπειε. 

ι!ο πιο!! πει !ιοι·ποΒι νικ! φωο!! πιο πιω πω» κι ιε!ιιιΙ!ειι 
πωπω πω· ι!ι·οι|ει· Με α!! Με είε ιαοΙΙεπ πω! Με παοε. 

22. ι!ο Μι· αει πε! πα ι!οπ !ιοινποπ ιν!ι!ει νικ! επι!! !π ι!!ιε ιπει .. . 
23. Αφοι! νει·ο οπιτι ια!ι οπιπ!ρε!οπ!!ι πε! ε!οπιοοπ!!ιπι ιοςιιν!! 

0ιιιιιοιι !ιαπςιιι! ε!ιιιιινειαπ!: !)εαι, Βεαι, Βεαι, !ι!!ιαι ν!α!!ιαι. 
Μ. Πι! !πνοπ!αι ει! νιαι !ι!ε, ε! ιεινιι!αι προ! !ιαπςιιιο8 νηπι 

ιποι!ο . . . 

2.!. Αιιιιιι! ιια!ειιι !π!ει!πι εαπ! ιερ!ειιι ι!αε!!ιαι Ριπποπ!ιιιι !ιιι.ιιιν!! . . . 
πω: παικ:!απι ιι!!απι ει! Βαοειιι ιιι!ιειαπ!, ε! ε! Μπα !εςιι.!!οπειιι 
ιιιιπι!ινειαπ! . . . 

Βο ποπ οιριι! πι!! ι!οπ ιπι!ει·π ιεε!ιι !ιπαιι!!εννιοπ .. . !π ρεπο 
ιι!ιιπι νικ! "απο ι!ο ε!π ιι.πι!ειπ ρε!οπ πα ι!οπι !ιοιπομοπ νπ«! 
οπρα!επ !!!ι ι!!ε ιιο!ιε!ιι!!ι 

28. ιαρει πικαπ !ειιιιπι, ποιοι ιι !ε ειπειαπ!, ι!!α!!αι πα!!ο 
ιιιοι!ο ι!ει . . . 

Βα ει!!ει !αιι!ε Με !ε! ιιιςοπ πρι!! πι!! ι!ειι ιε!ιιοπ Με πα π!! 
!οπεει ιε!! ι!ποπ !π !ιοπι πω! Με ι!ε νειι ιΙ!ι εε!ιιια!! !ιιι!ιειι. 

28. !ειιιιπ ποια παπι εποε ειιιοιαπ!, !ιει!ιπιπ εαπι !'ιιιιπο, ιιιιαιιιιι 
ι:αιπ ιε!!ι, ε! !α ιιιορ!ει !πορ!ιαπ !ειιιιιι, !ιει!ιιιπ, ε! 
ιααιιιπ αοποειι!ι!!. 

επι ει!ι!ε!ι πι!! ι!οπι ιο8ιε ι!" !νχιιιιιι! πι!! ι!οπι πιιι!!ιο α" 
ινιιιει πι!! ι!οπι ιιι!ε!. 

20. Οαπκιαε απε! ι!!επι ειιε! !επιι!!ο , ιιώι·ίάεπι ι!!;!!: 
Βο Πωλ! πει !ιοι·!ιος απ!! ιριια!ι: 

30. Βιιιιαιιι !!!αιπ πιιι!!εο !!Βιιιοο !π!ει!!α!πιπ, !`ιιεπαιπ ιια!οπι !π ιιιι!αιιι 
ριε!!ε!ιιιι, ιε!!οιπ νειο ι!ειαιιι!ιιιπ !ιι ιιοαιιπι Βιιιια!ι!! ιι!ι!!ε!πιιι. 

!ο!ι ιν!!! απ. πιει!! ι!πι ι!ε ιπ!ι μιιιιι! !ιι!ιοοπ πι!! ε!ποπι !ιιιιπει !ε!επ 
νοι! ιν!! ιΙειι πιαιπ ινει!'ειι !ιι ι!!ε ιν!ιοπ ναι! ι!οπ ιιιι.ε! !ιι ι!!ε !απιιν. 

3!. θα! παπι.!αι: ε! !πι!ε, Βοιιι!πε , παω ι!ιιιιιπ! !ιιι!ιε!ιαιι! . . . 
Βο ιριιια!ι τΜι πε! ια ι!επι !'αιι!οπ ινιιι πε!ι!οπ πει Με !ιοινιιοοπ . . . 

32. δ! ειιααιιι !π!ει·!!ε!ι, ειπ!!ιαι ια!ε ν!ε!αιι!!π ι!ι!ι!ι; ε! !'ιιειιαπι !π 
!ιοι!ιππι ριε!!ε!ει, !ιοπι!πει ια! απ! Ιοοπαπι !'ει!οιπ!, παιαπι Ειπα! 
!πνοπ!οπ!; ι! νειο ιε!!ιπι !α Βιιαα!ι!απι ι!ι!!α!ι, ρ!ιει!οιει !!!!αι 
παιιιιιι ιε!!ιιι ιιιιιει !!!!αι εκαοποπ!, ιι!ιιαε ι!οπιαπι ιεροι!π!ιαπ!. 

ε!ι τκι πει ρ!'ειι! !ο!ει! ιο !'ιειιι ει ι!!ε !ιαιιι!ε να!! ιν!ι!!`ει!α ι!ειι 
πιαιπ !π Με πιο" ιο !ιοιποπ Με ιιιιι!ει ναι! ποπιοοπ πω. πε!!! πα 
!ιεπι πιιπο ιν!ι!!ειι.ιι ιιΙιει πιο ιιι!ε! !ιι ι!!ε ιαπιιν ιο ν!ικ!οπ !π ν!ιε!ιει 

νικ! πιο !π πα !ιιιιι!ε. 



Π) 

33. Πειτε; τπω» ιιιες!ε!ειιι!ε!ι, 83. Πεκ «πιο Με, Με ειιι!!ι!ε , εεει·ειιιιιιι οπσ εειιςι·εεενιι., ιιιιιειιε 
εαι-8ςεΙιιωι Πι!εΙιπειι, !ιιιιιςιιι·οε , ε! . . . ε!ε ε!ιν!ειιι νειιιι. 
Αι Βιιιιιι ιιιε!!ε ε!-!ιο!ιε!ιειε!ι. !)ο Με !ιοι·ιιος Με ει·!ιοι·ι ι!ε ειιιιοιιι ει· ε!ιι ι.ιι·οεπει !ιει· νοιι 

ε!!ειι εειιιοιι !'ι·ειιιιι!ειι νιιι! Με εε με εεε !ιοινιιοιι. 
Μ. έ!ηιιιι! ῇιιιιι ιιιειι,ιμιι· ιιερρε! . . . σ· 34. Π!! ειιτειιι ιιιι.ει·ειι ρι·ορε Βειιιι!ιιιιιιι ρει·νειιει·ιιιιι . .. 

ι!ε !ιοεεεειιι. γιπ Με !ιεινιιοιι ρεγ ι!ει· ιιιιιιιιν .. . , 
35. Αι !ιοι·εεεεε! ιιιοεν!νειιι!ι, 255. . . . ριιειιειιι ιιι!ει·ιιιιι. Ρε!! ιιιιι.ει·ιι ιιιικι!ιιιιιι Βοιιι!ιιι ειιιιι !ιιιιιεει·!ι . . . 

!ει.ειι νε!ιι ειπ"" ιιόρρε! . . . .. νικ! ει.ν!ι.!ειι πι!! ι!ειιι ίιιι·ειειι ι!ει !ιιιιι!εε εε ε!ιις ι!ει !ιοι·!ιο 
ο με νευ ιιιιιιοιιιι μπιγι· ιιιι!ει· . . . 

Μ!. Αι !ιοι·εεε .κι ι.ιεενει·ει.ε!ι, 38. Επι: .. . εε ιιι !'ιιμιιι ειιιινει·ι.!!, ρει·εεειιι! ειιιιηιιε ειιιι:ι !ιιιιιεει·ι 
θειι!ι ε"ει!ι!! ίιιιιιιιι "Με ιιειιι.ιο ει! Βιιιιιι!ιιιιιιι . . . 
Αι Βιιιιέιι·ε όι. !ιεη;ε!ε!ι . . . εε Πει ι!ει· !ιει·ιιοε ιιιιεε ι!ειιι εινα”. πιι! !ιιιιιι "κι ιιι ι!ἱε ι.ιιιιειν . . . 

37. Αι Βιιιιι!!ιιιι !ιόειε!αειε (8ινεισρε!!ι), 37. Πι! ειναι ι!ιιιοι·ε !ιι Βιιιιι!ιιιιιιι εε ιεει.ιινιι, !ιι εεε, ρι·ιιιζεςιιιιι·ιιιιι 
!!ο" ιιιι!ι· !"8ς!!! οιι. ιιιοειιιοιιι!ιοιιιό]ε, νε!ιοιιιοιιιιε ειι!!'οειιιιιι·. 
!ιι!ιε!ι!ι ιιιεςιιι ει! ε!ι·ε!ι!ιειι!ε. νικ! πε!! ι!ει·ν!ιοι· εινειιιιιιειι ι!ιιι·ε!ι ι!" !ιοινιιοιι νει·ε!ιτ ω ει·ιι·ειι!ιι 

γιι ι!ιιι ινεεεει· . . . 

38. λεμε νι-ι!ιι ει" ει·ειιι!ιοιι, 38. Βειι·ιιε!ι!!ι ειιτειιι Βοι·ιι!ιιιιε !ιιιιιμι·ιε Ρειιιιοιι!:ιιιι Αι·ριιι! ειιιιι 
Με". ει οκιες ω" !ιειε!ιοιι. εειει·ιε !ιιιιιςιιι·ιε εεε!" ΕΠι. ιιι ιιιειιιε Νοιιο ρι·ορε Α!!ιιιιιι. 
6 ιιιοςειι!!!ε !'ειι ε” !ιε"!ιοιι, ιι!ιιο «Με ι!ειι !ιοινιιοιι ινιι!ει· ι!" !ιιιιι! ρειιιιοιιιιι ... Μει· ιιηιιι.ι! . . . 
Βιό!ιειι!'ε]ει·νει·ιιοι Με ι! ιιειε!!ιοιι. ρωνι. . . . εε!ιι ριιι·!ι ει!! ι!ειιι μις ιιοιιε ρεγ ινεγεεειιριιι·ε!ι. 

Βποιι θεεποεΙΙἱιεε Μέιι ει οιΙιιοεποοΙοε ιιιοιιοοιοιειιοοιι, τϋΙιΙιιιγἱι·ε ε ειενιιΙιιιοάι ἱε, ειοιιεέιΒ·ο !εΙιιιοιιτ 
ειιιιιιΙι ΙιἱιοιιγίτΒ·ετεεέιτόΙ, Ιιο,ε;γ ει ιιιιι”ειι· νει·εοιδ ει ειιιΙίτεττ ιιοντοιειι Ιιι·όιιιΙιεΙιόΙ ιιιοι·ίτοιτε οιδεάέι.εέιτ; 
νάειιιἱιιτ εΙιΙιδΙ ιιιοτίτε ιι ιιιιιΒ·ό.ει εε», ιιιιιε νοι·εοιδ ἱε, Μ ειι άει!Ιι ι·ίιιιοοιει·ε εποάτο, ε Ι. Πιάοε Ιιιτε 
ΙγιιιιΙιιιιιΙι ε)ειιΙοττε "), ΙεϋποιιΙιοττι ἱΒ·ειι ι·οει άεέιΙιεέιΒ·Β·ά, άε ιιοιιι ιιιιιιάειι εποοιΙοιιι ιιοΙΙι!ΙΙ. Ε)ΙιΙιδΙ, ει 
ειιοοιι Ιιοι·αιε ιιοινο, Ιιἱάει·ϋΙ ει ἱε, ΙιοΒγ ειπτ ιι κιν. ειιιιιιά Ιιϋπορειι τίιΙ νιεειενιιιιιἱ ιιΒγειι ιιοιιι Ιοιιοι; 
άο Ιιο,εςγ ἱςειε Ιοοιιοι ΡτεγιιιιΙι, ιιιιάόιι ω ε κιν. ειιιιιιάΙιιο ΙιοοιγΙιοοιι: ο ιιιἱιιοοιι ε ιιγοινοποτ εειιι ιιιοιιά 
οιΙοιιι. 'Γ. ι. ιιοιιι Ιιἱό.ιιγιειιιιΙι Ιιιουιιο ιιοι1ιοοιγ ιιιοτοάναιιγεἱ ε Γεω ιιγοινιιιοάι, ιιιἱιιά ΐοτιιιέιΙιΙιιιιι, ιιιἱΙγειιοοιι 
ο ιόΙιΙιιοε Ιιἱι·ιοΙι- οε εποιιιοοΙγτοΒ· άί!απάόαπ ιιγἱΙι άάι]ει: ειιιΙοοιιοιποιιΙι, ιιοοιιοιιΙι, ειοΙιεεοιιΙι, ειιιΙιιιει 
τειιΙ: Με., ιιιἱΙι πιειἱ Πέ!Ι! εεοΙι τέι]ειόΙεεἱΙοΒ· οΙιιοοιι, άε ιιεΒ·οιιτειι έιΙτάι!ιιοε εινοιιγεεεεΒ·ϋοιι νοΙτιιΙι; ω 
νέιΙιΙιέι ει ?ιάτοιπεπετ (23.νοτεειειΙι), ειιιιο (ειιιιγἱ 20. νει.), ε ιιονοιδ εεετ εποιινοάδ ΙιοΙγοιι, μιά. Με 
Ιιεριτειιο|ε ειιιοάειιοοιι (θ. νει.), Βιιιιε Μπιἱ (8. νει.), ιιιἱιιά ειεινάιΙιιοιι: ιιιἱΙγειιοοιι ο ]ιιτιιἱ ,,]διιἱ” εττε 
ΙοιιιΙιιοιι, τεοιεεε (τοιτε ν. ιϋΙω, (Μ. νει.), σπεράτα!!οιιΙι (24. νει.), οε ε εοι·οΙι: 

Α (Μεοη δ!ι ειιε!κέπι·Ιε, 
. Α. Τεύειι&επ ε!-[εΙέε£έπε!ι (Μ. νει.) ε). 

Αι Μι.ειιιόά ιιοιιι ΙιἱεεΙιΙι ἱιιΒ·εάεπέιει ιιιιιτετ , ιιιιιιτ ιιγοοινϋιιΙι αιἱιιάειι εάάἱΒ· ἱειιιοιιετεε Με! ειιιΙοΙιοοι; εε 
ει εΒγεε ΙιειιΒ·οΙι Ιιἱΐε]οποοεεΙιιοιι εποΙιτί!Ι εοΙιΙιιιιι ειι]ετεαεοειιι οιτει·. Βονπἱ ΙιἱεάέιεειΙιιιιι ι. ι., ιιιοοιγι·ε 
οΒγεΙιἱι·έιιιτ, ει ει·εάοιι ιιοιιι Ιοονειι οιδττϋιιΙι, Ιιιιτειι ιιοιιι ιιιοτϋιιΙι ειιίτειιἱ, εειιιιιιἱ ιιγοιιιο ε οε, ει), ζιχ. 
πι, ό Ιιοοιγοοιι ε ιν. επέιιιιάΙιιιιι ε ει ιινι-ιιιιΙι οιο]ειι άινειτοιοιι εΒ·γεποι·ίττεοιι ΙιιοιϋάάιοΙιιιοΙι (ε, έ), Ε, ιι, 0); 
ιι εε ΙιοΙ ού, ΙιοΙ εεε-νοοι νευ Ιιἱΐε]οινο , ιιιοοιγ ιιιόά ε κιν. επέιιεάΙιιοιι ιιιιιιεάι, ιιτόΙιΙι εΒ·γοε Ιιιοοιϋνοοι ρότεΙ 
ειτειι, ει ιινι. ειιιιιιά οιο]ειι ρεάἱΒ· ίι]το ιειειωι; ε ε ιιιιιιιΙἱΒ· ι-νοοι, ει ί οε ιιεάἱΒ· ιιιιι]ά ιιιἱιιάἱΒ· -ι)-ιιιιΙ 
τετετιΙι Μ: ιιιἱΙιιιοοΙ ΐοΒνει Ιιε]Ιειιάό νεεγοΙι ο ,,Ιιοπἱι·ετοτ” 1530 Ιιδι·ε τειιιιἱ. Βε ἱειιιοΗειιι, ΙιοΒ·γ ε ιω 
Με εεειΙι ε Ιιοιἱι·ειτ πιοεεποιιιΙοΙοεε άϋιιτΙιοιἱ οι. Α νοι·εοιοε ΒγετΙόεεεε , ιιιοοιγοοι Ρι·ειγ ειιιΙοΒ·ει, ιιοιιι ιΒ·ιιιίτ 
ίιτΙιιο, ιιιοι·τ ιιιίΒ· μιά. !!!ε”ιιι· ΒοιιἱΒ·ιιο 151Β-Ιιἱ ἱιιιοάώιιγνοΙιιοιι ει. Βοτιιι!τ ειιοοιιο ιιοΒ·γ τοεπτ οιες Ιιειις 
ιοτεε νοι·εοιιΙιδΙ ει, ει εει,ιοει ιινι. ειιιιεάΙιιοάἱ ιι·οάάοιιι ε τεοιιἱυτεοιΙιιοιι νάεεέιΒ·οε οιιιιοι·οάέιει Ιιἱιοιιγίτ. Βε 
ε εάιοιιιο ιιιοοιγ ο ιιγοιο, ΙιἱΙοιιο οε Πι πιει εοι·οΙιετ ιϋι·νοιιγ ιιοΙΙιϋΙΙ νέιΙιτεΒ·ετ]ο, οε εεοάι οινοιεεΙιδΙ νοΒ·γ 
ειϋΙιεεΒ·ΙιδΙ νοει ΜΙ ιιεΙιιιιιγειοι· τιποιιοΒ·γ ε τιποιιΙιοι τεΒ·οι, εεειΙιιι”ειι ο ιινι. ειέιιεάιιέιΙ τοΒ·ἱΙιΙι ἱάδι·ε 
ιιιιιτει, ιιιοι·ι ευιιιΙιΙιοι· ε Ιιἱετοττιέιε ειιοοιι πιει· εΒγΐοτιιιε Ιιοεειοεέι.Β·ιι, τἱποιιο” νεΒγ τιποιιΙιοτ 'ιεΒιι, ιιοεγοε 
ειιιΙιοΙιΙιιιιι ειόΙοιι, Ιιἱνοονειι ιιιἱιιάειι ειιιΙι νοΒ· εοι·αι, ιιιοοιγοι ΙιϋΙΙϋιιϋεειι 'Πιιόάἱ, ε ιιτέιιιιι. ΙΙοενεἱ, εΒ·γ 

.Ι ι. .υ ο ) .Για ιι ι·εμ ιιιο!ν!τειι =.- μι. 
Π) !.. Βιη;ε!ιιε!: Μοιιιιιιιοιιιι Περ!”. ν!ειιιιιε, !809. 3-54. Π. 

8) Εγ!·ι!έιιο!ι , !'ε!!ε!ειειιοιι. 



Η 

τιιΒ·πά, ποΙιιι επ) Βι.ΙιΙιιιΙ ἱε, πιοΒ· επετετεττ τοΙάοπἱ. -- Βέιι·ιποΙ) Ιιοι·ΙιοΙι Ιοπγοπ ΜΙιΜ: οπ ι!ποπ ΐεππιοι·ειάτ 
Ροιπιπ).., πιἱΙιοπ οπάα εο]έιτ Βι.τοιπέιε ιιτέιπ οπόΙΙιοτπέιπΙι ωιωι π),οπιοεοΙιΙιοπ: εοπιπιἱ εαπ οιΙοππι, ποΒ·γ ω 
Ρι·ο),νει.Ι πο ει κιν. επό.ποάπιιΙι ιπΙο]άοπ!τεπΙι; ΙιιιΙιέιι· @υοπ ΙιοεδΙιΙιἱ ιιωπιιοι πουι ιοι·ι]ιιΙι ιοΙιοτειΙοπποπ. 

Α πιἱ ει ΙιϋΙιιΉ Ιιοοεοι ἱΙΙοιι, ειππιιΙ οι οποπ ποπι Ιιίι·. Βιέιι·οποπ, πιἱπάοπ οιΐτ6πειτ ΜΙΝΙ, πιἱι ποι:ἱ 
οι·άοπιιΉ ιπΙει]άοπίτππΙι, ο ιιιιΒ·),οπ ιο ]όπειπιιΙ, ΙιοεποΙἱ ω;, Μτ ει. Ιιτοπἱειο, ΙιἱΙιδΙ πιοι·ίτειι, ΙιοΙγοπΙαΣπτ 
ΓϋΙπιοιοποπνο, πω. νοι·εοΙοπΙι ιιοιΒΒ· ποπι πιἱππάοπ επἱποποτ ποΙΙιϋΙ πω. ΒπνοτερΙπΙιοι μιά. οπ ίπ), πιώ: 

Ζποιο)ιο!ιιοΙι νεοιιιιιι 
?Μι ιΙοκ ι·οΒ·ίοπίπ 
5ίπιρΙίοί£α!ί παπι.: . . 

ε ἱειποι: 
Ί'ππο άοκ πΒ·ι!οπ!!οι·οο 
Ηοπ ΐοι·ο οεεΝιπιινΗ, 
Βοο!ρί!ιιι· παπι .πιππωο 
δίοπρΠ·:ι· ε.ι· ρπι·ί£πΙε, 
θί!ο :Μπι β·απάίε απρπίε 
Καπο ΜΜΜ |'αΙ.ιίΕιι!ε πο. 

πιἱΒ· οι ,,ΒπιΙοΙιοποοπΙι” οπετπο]ο οεειΙι ο” πόι.ειΙειπ πονΐε]ιοετε πιω· Ιιιτοτπι, ιπιάδπ πω. νέιι·οεει πονοτ 
π πιοΒ·ρι· νοποιοπ ,,Βοιιε!” πιιπωιωιιιόι οι·εάτεπ, πιοΙ) πτόΙιΙιἱ ο άοό.Ιι επόνο,2·Ιιο πΒ·)|οπ ΙιοιΙΙοιτ, άο 
ο πιοΒ·)πιι·Ιιο? 

Βππ)πτ ποπ ει;) πιειΒ·),οι· ΙιΜοι·ιέιο οποι.ιοι, πιοΙ) Μ. Ιιοτεε Ιιοι·ποοιι π, πΙο ει ΐεπιππι·πάιοΙι Μπι 
πικαπ ΙιἱνϋΙ ΙοπτοΒ·ΊΙιΒ. 

4. δ. 

Ι'ατ|κα.ει ΑπιιΒ·άε .·κοίιΙό-σπποματ |ετόπίπα]α. - Ί'ατ!αΜια. - Ρο!Μοαέ πω,... 

ΜΒΙοπ θἰιΙειοοεἱ πω” Κι·οΙιΙιόΙιιιπ, 1538-Ιιιιπ ,,π Ιιετοεπτγὲπἱ τιιάοπιππ)π·όΙ” επόιό ΙιόπγνοοεΙιό]οτ 
.πω Μ, ΡιιΝαι.ει Απάπέο, Ιιἱποπ θα: ι.ϋιιιιιιιωπιδι ο”οΙιιτέιπι: εοπιπιἱ ιπάοιπέιεππΙι πἱποεοπ, ιιποπ, 
Βοά Ροτει· τοπιιι€ποιο επει·ιπτ'), οι;) ἱΙ) @έιλ: οἱπιπ νοι·εοε ΙιτόπἱΙιΜ οειιιτοΙι: Π|ιτοπίοα άο ιΜτοάπο!ίοπο 
δ'ο.γι|ιατκσπ ίπ νπ9ατίασπ ε! .Ιωάπ:οτωπι απ: Αο%ρ!ο. ,,Ιι·οιοιτ, υπ), πιοπά, 1538-Ιιιιπ, πγοπιι. Κι·ειΙιι:όΙιοπ 
8τοτΙιοπ.” .ἙοιιΙιοινιοΙι ΙιοτΙιοάοεεοι Με ο ιπιιπΙιει Ιοτεποπο ιτέιπι, πιοτι εοπι θέιΙεποοεἱ :ποπ ροι.ιιιι). πιοιΙοτι, 
ιιιοιγοτ ο Ντι, εοπι πιέιειιττ Β'οι·Ιιοε ΙιτόπἱΙιιιΙειτει ποπι οΙιοάΙιιιτειι. νοΙοπιοπγοπι επετἱπι ειιιοπΙιειπ ποιπ νοΙι οΙι 
Βοά Ροτει· οιδοάπεο νεΙόε:3Β·έιπ ΙιοτΙιοάπι, πιἱιιιέιπ ο πιέιε ΙιοΙγτ ίἱέιΙεποοεἱ οπιΙίτεττ ιπππΙιιι]έιτ πει-ιι]. Β), ε ἱΒ) 
Ιιἱποπγοει Μ" ο Ρειι·ιαιει ΙιτόπἱΙιέιι]ο π., Μπιτ ει: οΙεοΙιΙι Ιιόπγν πιοΙΙο νοΙι πγοπιτοινο, οΙιέιι· οεειΙι ιιποπ Ιιϋινο, 
Ιιοποπ ΐοι·,<;οιι. Β)ει νεΙόΙιιιπ ο τοΒ·ι, ο οιεδ ΜοάέιεέιΙιοπ οάάἱΒ· ΙιἱΙιοτδΙοΒ· πιέιτ νοΒ·Ιιορ οιοπ)ώεποπ ιπππΙιέιοεΙιιι 
ΐεπιποι·ειάτ Βοι·ποι:ππιπει Ροτει· 158246 Β)ποποει Ιιόπ)ΣνοΙιοπ, ιποΙ),ποπ οπως ποΙάέιπ)πι π πι. Μι. οΒ·)·ετεπιἱ 
ιώπωέιι- Ιιἱποεοι πιο τιιττοπἱΙι; οι: π]τει, ποΙιέιπ) @τό οΙιοτοεειοΙ, θϋποι ΡπΙιτιοἱιιει θγότΒ·)πιοπ κοπο-ι:ι 
οπεΙιοε π)ού]τειποπγοΙιοπ, ι.1ιοι)τποΙι οεοΙι Ιιι!τοπι ρεΙάωπέιι ἱεπιετοιιι, πιἱΙι ΜΜΜ οπ ο πι. οοοάοπιἱειἱ Ιιόπ)Ιν 
πιει ποοεππέιΙαιιπ. 

Απ οπιΙίττεττ εγιι]ιοπιοπγοπΙιοπ ο 8οόΙιοπ Μονο ΙιτόπἱΙιο πο” ποΙΙιϋΙ .ιωπ, ΒοτποπιἱεπέιπέιΙ ἱΙ) οίπιιποΙ: 
,,Δ ποίι!ό έ8 Μπομπ πεπιπο!τύΙ. Μί?ιτέροπ απ άτ ίαοη Ιππιο!πο|ι: κέρέι Βοπίρ!οιποο! άι πα.πωι!όΜροπ α 
Μα_οματοπα! δογ!|ιίάοό! |τίποπέα.” θϋποιποΙ ει. τοπ... Ιιἱέιπ),πἱπ. Βιετπο ραι·Ιιπιπιπιοι νοπ ο πω. οε κπει 
Β·γοι·οΙι νἱεποπιπΒ·εεἰΒ·ειἱ ΜΜΜ: οιου.ά]ει πιἱπι Ιιοιτο Η ἱετεπ π Μόιεοε πο)ιοτ ΒΒ·)πρτεωΙιόΙ ο πιο. τεπμι·επ 
πω ΚέιπειέιπΙιο, ε ει. πιειπ)πιτοΒιετ Βο)Λπἱ:!ΙιόΙ ει. 'Πικάπ νιοσπ έιι ΒιιιΒ·),οτοτεπέιΒ·Ιιο, οΙιέιιιι πιάνό.π ο Μνέιιιάοτ 
ΒιεπειΙι, ποΒ·) ποΙιιι ει πιπΒ·)πιτοΒ δεἱ Ιιοπέι]οΙιΙιιιπ ΙιιιιάιπποειΙι νοΙιιιΙι, άο Ιιι!Νέιπ)ά ἱπιπάνέιπ, ἱετεπ .πιέι εώ 
νόΙιΙιο πποπ Β·οπάοΒιτει, Μ” πειρπγιιΒ·ειτ Με! Ιιετοεεοποπ Μπέκ. ¦ειπιοτ οι ΜαιοΙ ποιιοΙιοπ τοι·νοπ, οιοειά]ο 

ή Μοςγπι· Α0!ιοπΒιι. !788. ο Μ. “ροπ. 
2) Π. ο". π 80. !προπ. 

3 
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. υ 

ιιιιιιτ ειΙάειτεπ πιοΒ· ιό ΐο]οάοιιιιοΙιΙιά, ιιιίΒ· Μαι ρετειιιοεοΙειιειἱτ τιεπτοιο; ειιοιιτίιΙ νοιΙιοι άιιειΙιειιι ιιιοιιιιγιτ 
επιιινοάε ιιοΒ·έιιιγ οιΙοιιεοΒ·εΙι ΜαιΙ Μι.: ίΒγ Ιδιιο!ε ει ιιιειΒγειτοΙιπιει.Ιι ιι ΑιιΙέιιόΙ ,,ἱἱ]ιι Βει]οε ιιιιειγιε;” εοΙι]ό 
ΐε]οάοιιιιυιΙι, Β·ειπάειΒ· τειι·ιοιιιεῖ.ιιγει.ιΙι εΠι.; 

ΜΒΜ οιεΙιει !ειειι ιιιο!!όιιΙι @κι "Μ, 
Βει @Μι ι·σεισι ιδΙιιιιΙι πω* ε!ειιιΙ:ει.ιιιιό.; 

Μπι ε!ίοΙοο!!ιοπιιΙ! δ ποεγ ]6νοΙιιι.ι·όΙ, 
ΚεΒ·γε!ιιιεεεόΒώι·όΙ, εοΙ: ιό ιι6οιιιιιιιγό.ι·ό!, 
Με! εαπ επι!ὑΙιοισιιιι ωΕι άο!Β:ιιι·όΙ: 

Ηει!ειάειτ!ειιιοΙε !όιιΙι οοΙι ]ό ήει"άέ:Μι·όΙ. 

Πειι·ειΒ·ι·ει !ιιι!ἱιόΙ: Ιιιι.ει!ει:ιεόΒ·ϋιιΙιΙωΙ , 
νειΙιεειΒ·ιιιιΙιΙιειΙ όιι πω!" Ιιιιιιιϋεό.Β·ιιιιΙιΕειι; 

ΚοιεΙ6ιιΙι Ιιοει.οαιοι!! ΙιειιιΙειΒ· ιιι·ειιιγιιιιΙΩιει! , 
Βι·άΒ·ει. ειΠειιιιιΜωΙ , οιε!ιΙιειι ιιίπει.8ιιιιΠιιει.Ι, 
Αι διοι·επι !ιοι·ειιιειΙι ιιει.Εχ ιοΗιο88ι!εό.νιι!, 

Ρειι·ειιιιιιεεΞειιιιΙιΙιοΙ, ι·όι!ειιοΙοε ΜιιιιιιιΜω!. 

Διόι·ι. δ !ιειι·ειωει. ε!!ειιιιιιΙι δοήεάο, 
Βοειιιει!!ό οώοι·:ι ι·οειιιΙι ειει.!!ιι.; 

ΚόιωιιΙι ιιιοε!ιειιιοιι!ι!ιιΙ·ι, !ι·ίεγεσΒ·, "ΜόΙούΒ· 
ΜιΜΜιιιιιΙι ιειιιιειιΙει, Ιιειᾶό1ιΙι εεχιιιιιιιι. ΠΙε!ϊιοι!!: 
ΝΑΕγ ειο!ι Ιιϋι·ιιγΠ!νει.ιό ειόρ Βιιι!οιιιάιιχοΙ:Μ., 

.ΙεΙοε οι·ειει;οΙιειι. “ΜΜΜ ίιιιιισι ε!νωπο. 

Με νομο ει ιϋι·ϋΙι οεέιειό.τ νοι·ει ιιιοΒ· Ιιοιιιιϋιιιωι, ιιιιιιι ει πιάόΙιειτ ΝειΙιιιΙιοάοιιοιοι· . . . 
οι ΙιίειΠειεοΗιει! ει ΣΒΒΕ), !εΙειιτ ΜΜΜ , 

Βο ΙιιιιιιιιιιιιΜΙ ι!ειιι ιιΙιιιιι·ιιιιΙι ΜΜΜ, 
ιιιι Ιιειιιο!ιιό.ίιιΙιΙιει.π νεΠειΙι όι!εΗόεεΙι, 
Με ει επειιιιι·ει.ειιειΙι ΞΙσ!ΙΙ νοΙι ρι·οιΙ!ΙιΜ!εἱιιειι 
Από” ιιι! ιιιι!ιά ε!νεεπιδΙι ιιοΙ-ι ιιιοιιοιποι·ιιιΙιιιι, 

ΜΜι. .!οι·ιιιεειΙειιιοι. ό8 8ειΙειιιιοιι 1οιιιιιΙοιιιεΠ. 

ε νειΙειιιιιιιτ ει ΜΜΜ: ει ΙιειΙιγΙοιιἱει.ι ΐοΒ·εέιΒ·τει νιτεττοι‹:, ιιΒ·γ ει ιιιει.”ειι·οΙ: ει ΜΜΜ: τϋΙάι·ε . . . 
Κ!Ι: αιεΒ·ιιιειι·ειιΙό.ιιειΙι ί!γειι ιιιιΒιιγ ι·οι!ι!άιιιιιΙ, 

Ηιιο8 Μι·εΗμ Ιιἱι·έιιγ.Ιγει Ιιο2°οιιό.ιι!Ιι. 
Α Μιι!”, ιιιοΕ!ειι.ει Με), δ ιιοιιι Ιιιι·ιι:ιιιιει 
ΡοΕάει ιδι·όΙιϋΙιιιεΙι ίοιιιόι·άειε εοΙιειοειΒύ.ι.: 
Βδιοιιοιι οπο!εΙιοιΙΗι, ΠιΒ·γει ΥσισΙΣ "ω, 

Ηο;" οιιειΙι όιιϊ!!ιοιι!ε υ. ιι!εεπιγοιιιοι·ιι!ι οι·ιιιάΒ·. 

Μειείειδ! ειιιιιόΠειι ειι. ιιιειεγαι·ί ι.ιι·ειΙι 
ΒΙ!ιει]!ειιιειΙι Ιιοι·οιιάιι Ιι!ι·ι!ΙγοΙιὶιιΙ , 

Ριιι·ιοΙιει.Ε. ΜοιιεΙ! .Τιιιιοιι Μι·ει!γ εΠειι, 
Κἱι·ι!ιμ νιιΙει8Μει.ιιιιΙι ίπι ει Νόιιιοιοι·ειώΒ·Ιιό!; 
Α :Με ιιάι·ιο!είεεει.Ι ίοΙΠιΙιΙα ε!νειι:ι6Ιι, 

ΙΧ ειιιιιεἱΙ ιο !ιιΙιάΙιΙι ειι από; ιιγοιιιοι·οάόΙι. 

Ηειι·ιιιειτιειοι· ιε ει “Με ιιορΙιει ιιιοιιν6ιι Μ, ειιιιοιιά]ει ιιιἱεωτἱιιτ ΒιιΙιγΙοιιιέιιιόΙ Μειει.ιιειάιιιιειΙι, ε ιετειι Μια 
ιιι·οτοτε!Ιιει.τ ΜΜΜ ΙεϋώιϋΙι, ο8 ιιιοΒ·νε!Ιιό ΗΜ, άΙο Μι ΒΙι ιιιοΒ·ϋΙοιιοΙι: ει. @οτι ἱε νοΒ·Ιιορ οιΙιειΒγε! Μια ε 
.!οι·ιιιεε!Ιοιιι οιριιι:ιΜίιΙι. Ι” Ιιοοεειτιι, ΐοΙΙγτιιτ]ει, ιετειι ΜΜΜ: ἱε ΜΙι ΙιϋΙοεοΙιοι οε τιιιιίτόΙιει.τ (οι ιι] Μ: 
ρειιι]ειιτ οι·ινο): 

Βο μ] πι!ικΙ ειιοΙιιιιιΙι ΜΙι !!σΠ! ο!όΒ·ειιιιοΙι 
Ε” Κι·ιειιιιεει:ιΙ οιι δ !ιΙνΒιιεσΒ·οΙιι·σ, 

ΚΜ εωεοΙιεΙι ειΠειΙ νιιι·ιιειΙι ιι!νδειιόρι , 
ω” Βιιιιδιι ιιιειΒ·οΙιιιειΙι όι·ιΙοιιιοΙιιιοΙ: ΜΜΜ: 
ΒιοΙειιιεεωριό]ειΙ: ιι Κι·!οιιιιειιειΙι νόι·όι, 

Π; ειο δ "ω ειιγιειι Ιιειι·οιιι!ειιιω.Ι ὶ!!ο!ίΙ«. 

Κει-ι ωιιει ει ιιιιιΒγειτοΙιειτ Μ” οο Μοπ ι.Β-ειει πιο ϋΙάϋιποΙι, ιιειιιιιιιι ιιειΙΙΒ·ειεεειι: ε ι:όνοεεοι‹ ω: ἱετειι 
ιιιοΒ·Ιιοιτεέιιειιιά : 
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ο _ο 7αιτ ?αΪ~ 

πο Μπο!! ίώώ.!ο ῇό ΜαΕ),αι·οι·εια8,οι 
Νοππππ :ποεσπ!ι! ό:: !8ιπώ πα!αΙπια! ω. 

Α τοι·ιάοιπ ο ι-ωοωπόι, πιώ),ώ οποτι οΒ·οαπ!τοιιϋππ πἱ τϋΙιΙι ιάοποτεπποΙ, ΙιοΒ·), οΙνοεόἱππ οο0Ιι 
π),οπιέιπ ο τεΙ]οεΙοΒ· ἱεπιετοτΙοπ @οπο οε πϋΙτεπιοπ), ιπόά]ανά, π),οΙνοποιονώ ο οΒ·οεποπ εο]έιτοπάιοιπα 
]έινά πιοΒ·!ειιιετποπποεαοποπ, πιτϋπἱΙι, πιἱπἐρ οι οπ ώποεποΙοε ταη;),ει ποιπ ω, ποποπι οαππϋπ::οαππϋπο ο 
ταΙιοεποΙοεπώ:, α. πιο;ώπάίτα8ποπ; ποπ), τώια.τ ἱταπ),ΙιοεποΙ),Ι),οΙ νοπ άοΙ8,ππΙε, πιώ), ποπο!ἱ οα ρι·οτεετοιιο 
ετπϋΙοεἱ α.ΙΙαεροιιτπόΙ ἱπάίιΙ πἱ. Β ω), ποπι Ιοποπά φώς· ο νοΒ· εποΙε, πιώ), ἱιποποιιΒ·οπ ω), ποώ: . 

Αισι·! πι! πσι·ῇι'ιΙι οι!!πὶο!οπ αι ίε!επ!: 
.!απιποι· Μι·:!Ι),! Με), πώπιππ π: ι·οπάώιιο, 

π!αΒ·γαι·! ιιι·πιππαπ ο ΜΜΜ), ειπνοπο! 
Α πας), )πιιιΙιοι· πω) πιο!!έ· ο8·γοε!!εο! 
Αι!)ιιπ !ιοποπό8·ο! ιπ!πάοπ πόρώ-ε ιιϋιοιι, 

Ποπ) πι! ο ίο!εύΒ·ό€ ά!οιιόι·ποπεππ οΒ),οιπποπ. 

ΝΙοΙΙι·εΙοΒ· ΙοΒ·),οιι πιοπάνει, πο” ο νετεεπο!: ποπ άπικάοιαοοΙετο οπιΙοΙεοοιοι, ιπἱΙε πω” ἱάοΙιοιι ο ποτ 
πιταΙ), Μπι !!οΙ),Ιάι, ο ππἱπποΙε ετοάπιοπ),ο ο αατοάἱ »πιο Ιϋπ, οποπ οποπ ονποπ, ιπώ),Ιιοπ ποτΙιο8 κπυπ 
Ιεέι]ο ΙώεπϋΙι. 

Ι!)ποπ οποπποΙ οπτ ἱο Ιατ]πΙε, ιπἱπί·ροπ ο πϋΙτύαποι, πιώ), ο εο]τόπο!ε ΜοΒ·),οτοι·επαΒ·ποπ πϋπϋποοποεεο 
ΙΜώο πιο ο χω. απαταΙ ώεδ !·ώοποπ οΙοπΙεάιπ νιι·αΒ·παεποΙε ἱπάιιΙι, @0ττ ο ποπιπώ ϋεονοε οτάοποι)·οΙ 
οπουοειιΙι, ο οροπ ποπτ πιώτ πϋπ ϋΒ·),πώε εποΙΒ·έιΙι, ποπι ραι·ιποπ οε πορἱ οικΙοΙεποΙε, νάόΙικιπ ποιπποιἱ 
έιποιοι ΐοΒ·Ιάτ ώ. Μἱ οτιώιοποεϋπΙ: τονα.ππἱ ΐοΙγοπιοτ]αΙιόΙ πονάιποπ ΐοΒ· Ιιπϋππἱ. 

π. δ. 

'Ι'ΜΜί δεοοοφέ,ι. - Ι!!ε!ο. - Ε'οπωοπιώ ο εΙοεοαΜ πιοΜεάέ. - 1ο!!ουιο. 

απο» ιώάπτετΙιοπ ΙοΒ·πονοποτεεπ, )·άοΠιἱπι ΙοΒ·ιπππΙεέιοοππ ἱο κ". επαποάΙιώἱ νετεἱτόἱππΙε ι:ϋ" Ίππόάἱ 
Βώιοετ),οπ, πἱ ιποΒ·ατ ποΙ),οπΙεοπτ Βοπτεε Βώιοετ),οπ άοαι‹ποΙι, δώιδΙι άοαΙιποΙε πονοπἱ. Ποτε !!!Ιϋττ ο 
ΙοΒ·εϋτί!ΙιΙι ποιπαΙ), ΙάιοΒ·, ώς), τοΒ·ἱ πω!! ποιπ οπ1Ι!τι Μ, ποπο τϋΙιποπ, πιἱπι Ιατπἱ ΐοΕο·]ππ, πιοΒ·ΙοΙιοώεοιι 
ΗοππαεπιαΙε νετεοε ΙετόπἱΙεέιιτ. Αποτι α. υιἱ Ιιονοεώ τόΙο πιοπ!Ιποτεπ, ϋπ π),ἱΙετΙεοπετοἱΙιόΙ ιιιάΙιοτό πω, 
εο]τποιό, πιἱπ Μ: οιτ νετοοιΙιο ποαπονο ιάαΙιτετποΙι. Νονο ιιταπ ιτοΙνο, πιώ), ο ποτ εποΙεαεο επετἱπτ ἱιιΙεέιπΙι 
πώ),- πιἱπτ οεάαάπονποΙι τώεἱπιποιο, οπο! ιποΒ·),ο Φωόά πονϋ ποροε ρπεπτα]ατόΙ επαι·ιποππετοττ, πιώ), 
ΙεϋΙιοππ νοάπτο 'Γότϋπ ΒαΙἱπτ ]όεπέιΒ·εἱ οΒ·),ἱΙιο νοΙι, πΒ), ΙοΒ·άέιΙιΙι οποΙεΙιοπ πϋποΙ οεώι. Ήπόάἱποπ πυππυ 
ωΙἱ πγοΙι)ατα.εο ἱε Με ιππτοι. επιιοποι επἱπτε πἱποε τικΙοπιαεππΙε, άι: πΒ·οπ Ιιἱποιο, πω, άεοτειι επέιτιποπαο 
νοΙι, ιπἱπιαπ ιταεοἱ πταπ Ιιοππο πιἱπάοπἰΜ Ηΐε]οποιτεπ ο ποπ οπιποι·οτε ἱοιποι·ϋπΙε. ΒΙδαπότ Βιπο,ειτ νατα 
Ι›οπ τάαΙΙ:οιιιπΙι 'Γἱπόάινά, ιπώ), @ποτ ΒαΙἱπτο νοΙι, ποΙ ΐεππιοι·οά! ιππππαἱ ΙοπτοΒ·ἱεΙιπἱΙιοι, ,,ιΙπάιτ οεεποιι), 
πεποτια]απ Μο ι.), ώ: Ι5Μ-Ιιοπ οίιΙ),οε πώοΒ·εοΒ·ποπ, ,,Βιιάο νοεποεοτΒΙ οε 'τϋπιι: ΒέιΙἱπι ΐοΒ·εαΒ·ατόΙ” 
“πιό πτόπἱπα]ατ *). ΚοπετουτἱπαροΙγπο νιτώνοπ ,τϋπιι: ΒαΙἱπτ ΒοπΙἱπιέιπ οεαοπαι· έιΙιά, ε οπποΙι πο]ο Ροιπ! 
ΙἱπΒ·ετ Κοτο οΙποΒ·),ναπ ο νοεπεάοΙπιοε ποώ £ωπα, Ίππόάἱ ἱε τονο ι:ϋιτϋι.ϋιι, ο παπα-ω! ,,Ροτύπ),ἱ !π), 
παοτέιτ” τπαι· ,,Βετοπγαποπ οπότπο επι-επι θ),ϋιΒ·), ἱπποροπο,” πἱποιδΙοΒ· πιοΒ· 'Γϋι·ί!ΙεποποΙ, πἱ υτο ιιτέιπ ο 
ιιιοΒ·γύποπ ἱε τετεπιοε ]όοπαρσ·οΙιοι πω; άο πιἱιιταπ ο ]ώοε οεεποπ), Βώποοοππο πιοπτ, ποΙ !·οι·]ο ΐεΙοττἱ πα 

η .πωπω α πδΐοι.ποιό πονε!! ία]οι!!ι πο: 
Βα! "ωιαιω οι Λπ!π!πιιιι - δπηρώ",, 
Τίπόι!! Βοποο!γόπ πω!!: !ιδπγνα!ιοπ , 

πωΕ Πά!ίπ!ππ!κ ΜΜΜ! ἐΗἔὐειι. 

2) Βπιιε!ι ι·ό; ΝΆ!!!ιλ ί;) παπμ!!ι: 
πω· οΜιι!ι πο8γνοπ οι: οι;γ Μι!οποδ!ιι·ιι , 
Βιιι!πι·ό! ωποιό.ι·παπ ε! -ι!!ι!ιποπ!όΜπ , 
δή!εώεπ !ι! ποι·ο6 νπ!π και): [:ΗέΜπ, 
Υπόι πά!! νπ!ό πο!) !ιοποι·εό8όποπ. 

¦!' 



Η 

πειτ!!Ιιοπ ποΜ εοΙιέιι·ο οΙΙιοΙτ3), 'ΓΕιόάιτ τοΙΜιἱ Γὅἱερέιπ νετΙιόοι ΙκκΙΙ'6 ρέιτι!οΒ·έιεο Μοττ ΙοΙ!!!Ιι, ΙιΜοΙι Ιιιπε!!! 
νιΜΙοΙέιτ 15!'ιδ-Ιπιιι Βιιι·ιιναι·τ Μο "), ,,νει·Ιιόοι ΙΠΙΙ'δΙ!Ι1ϋο νά«! ΜετοΙΜοΙιο,” ΙιἱιιοΙι ,,Ιιἱ οππτ επιϋι·ιο, νειΒ·γοπ 
]ό ειΙιετοτ]έιΙ!ειπ,” ίιΒ·γ ΜοΜΙ νοποΙδττἱ νοι·εεπιΙιέι.Ιιοπ. ΝοΜ εοΕέτο πω!!! οΙΙπιυγοτΙοττ, ιι” Ιὑ.τειἱΙι, 'ΓΜό«Ιἱ 
οιετοποεο]ε, νει"ΙοΒ·οΙό.Ι›Ι› τί!τΙιοιδ εοτω. 'Γ. ἱ. 15!Η-Ιιοπ !!!έΠ· Ιιιι]άοεό έιΙΙειροιΙπιιι !!ΙΠΙ8τ0") ΝοΒ·γειοΜΕθ.τ 
Μυ, ΜΙ ,,Αο ειειΙΙαιἱ υι6ΖδΠ νά!! νιει«ΙειΙτόΙ” ειόΙό Ιιἱεετοτιε!]έιτ Μο ό). Ητ ι·ϋΒ!ϋπ ΜοΒ·ειοΙαι!Ι ο Επι!!Ι Με· 
οπε, Μεττ ΙΜ6-Ιιειυ Μ Ιιι·όι!ἱΙιέι]ει ,,Βιι!ΙἱΜΜι οεε3.επέυ.ι· ΚοτωΙ ΜΜΜ!!Ι νιειιΙειΙ]ε!τόΙ” ο ΙιοΙοι ΙιοΙγοτ πω! 
τ8ττοττει Μ!. Κω οννοΙ ιιτόΙ›Ι› ΝγιτΙ!έιτοτΙΜπ Ιιοειίτεττ ο" ΐοά«Ιδ ΙιόΙτειιιουγτ ,,ΒοΙιτοΙο τοειϋΒ·ϋετδΙ,” !!Μ”, 
πιοΙι νοΒ·οιι ροποειοεπιυ οΜΙίτι εποΜ]ιιεέιΒ·ο!ι, Μἱιιτό.ιι οι ιιάν8τΙ!ίτέιΙι ποΙιἱ Ιιοττ πο!!! ει«ΙιιοΙι"): ΜἱΙιδΙ, νοΙο 
ΜΕ!τ ο” Μέιε ΐεάάδ νοι·οοποιοΙ!δΙ »οι ιι!Ινετ6ίτέιΙιτόΙ οε ΙιιιΙοεέιτοΙιτόΙ,” ΜοΙγ εικοιι!οπ Ιιο8δΙ!Ι;›ἱ ΜιιιιΙιέι]έιυοΕ 
ΕΞτειἱΙι, ΒγουίτΙιειτό, ΜἱΙιορ εποεοπγ !ά!.Πτ08 ΒοΙ›οετγοιι νέιΙτνο ΜΙ οΒγ ΜΙ ιτ!έ!8 Π6ΠΙ68ἱ ιιάνετΙ1Μι τ!ιτιόιΙιο 
ωτ 7), ΜοΙγοΙι ΙιϋώΙ ο ΒοιΙοιι ΡειτΙιοιεοτ ΒοπγΙιέιιι ο ει υοΒ·γι!Ι8ιτ (Ι(8εε8 ΜοΙΙοιτ) πιον οπού!!τ ἱε !!Ι6Β'6υιΙίτι. 
νομ Κοεεε!π οεοΙιυΒ·γοπ ΜοΒ·έιΙΙοροάοΙι, ΜΙ ϋτ ονιΒ· ΙειΙιοττ ,,Ι!'οι·άἱπυοπάιιε ΙιιτέιΙυοΙι Ιιίν νοΙτό.Ι›ο”, άο επἱ 
Β·οι·ίι Ιι!Μ!ΙΜοιιγοΙι ο οΒ·οειοοΒ·ουοΙι ΙιοτοπΙιοιιτἱ ΒγοπΒ·οΙΙιοάοεο ΙιΜτ 8). Ητ ΗΜ! τεπιάΙιοΙἱ ΙιἱεοΙ!Ιι πειΒ·γοΙ!Ιι 
ΜιιπΙιέιἱΙιοπϋΙτεΙι, πον οπού!!τ 1548-Ιπιυ: νοι·Ιιιιοε 'ΓειΜέιε ἱάο]οΙιο Ε!ττ οεειτέιΙι Βποι·ΙιδΙ; 15!ι9-Ι›οιι: ΒΜἱ!Ι 
ΙιΕ!!Ι ΜΕ!τ Μ. υοιογ θόΙἱέιτνειΙ ΜοΒ·νίντ; Βπἱτιιγο, ιο!!! ΟεέιΙιτέιΒ· οο Μιιτέιπ νέιι·ειΙιυοΙι ιυοΒ·νονοεο; 1550-Ι1οπ:: 
Κειρἱτ!!π Ογϋι·Βγ !ει]νιο!ΙειΙ]ο; ΚέιτυΙ οεε!εώ.ι· ΕΜΙ!! Βοκουἱ!!Ιπι; Ηο!ΙπειΒ·γοΙιυοΙι τιιπιιοέιΒ· ΜἱΙιοτ τει·εΙιΙιοΙ 8ιόΠ'ΙΙ)6 
ειΙαιι·υοΙι όΙιΙοΙΜ; 1552-Ι›οπ: Ζ8ἱΒ'υι0Ιιά νεωγ οε οεέιειέιτυοΙι ΙιτόιιἱΙι6]ει; Βιοπο«Ιἱ νοεποάοΙοΜ; οι "Έ 'Γο 
Μοεν!!τΙΜπ Βοοοιιοι ΙεετνέιΜπιΙι ΙιοΙ!!ΙέιτόΙ; 1553-Ιπιπι: ΒΒ·οι·νέν.τ νιο«ΙειΙβ.τόΙ νειΙό ΜΜΙι, Ι!«!Β'γ τοειΙιοπ; Βμἱ 
Ιιἱετοτιὑ.υοΙι 8ΠιτΙυι!!]ο. ΜοΒ·”ϋΙνου οΙιΙιοιιτ ΜιπιΙι!!ἱ , υ" ΙέιτεπἱΙι ειιοΙι Ιιἱιιά!.!ειι νοΒ'66!2, ποΜ Ιονοπ ει ΐοΙ!”όΙ«Ιϋπ 
οι Με!ττ πγοΜ!Ιει, ω. ροάἱΒ· ΜοΒ· 1553-Ι!8π, Ε!τάοΙγΙιο ΜάιιΙι. θτ ΙιϋιΙτεπ ΒοΙιτεοοιιΙτοοπ ,,οΒγ ρυ8ιτ!·Ι. ΙαιΜο 
ι·:!Ιιο” ,,ΙἰιιγἱυΒ·ἱ 'Γοι·εΙι .Ιέιποε νιτοπεοΒ·ε” οίτυί! νετεοε Ιιἱεετοτιέι]έιι, ΚοΙοενέιτι ροιΕΒ· πιοΜοΙγ ορι·όΙ:Ι1 ΜιιπΙιέιἱπ 
ΙιινϋΙ, ΜἱΙγοΙι: ,,Βυ!Ιει! ΑΙἱ Ιπιειι Ι!ἱεετοτιέι]ο,” ,,6τάϋε Μέιιγοε νοειϋάοΙΜο:” οι·άοΙγἱ Ιιἱεετοτι!!]έιτ Μ!! ΜοΒ· 
ότ τοειΙτεπ; πιοΜ ΜετοποεοεΙι ΙιϋτϋΙΜουγοΙι Ιιϋιτ, ΙΙ!ἱΠτ ΜἱΙγοΙὡοπ δτ Κειεε6π Ι!ειΒ·γτιιΙι Α πγοΜτειτέιε 
ΗοίΒ·τεΠ θγότΒγ Μί!ΙιοΙγοΙτευ τϋτιοιιτ, ο 1554-Ιτεπ ΐο]οπτετεττ Μ. Α Ιιϋτετ οίΜο: Β'ΒΟΝΙΟΛ 7'ΙΝ0ΒΙ 

8) Νου!! ό!!ιε!ο οωιοπγ Μ!ι!!! οι ν!!ές!π , 
(Σι·ι!" "Η οποι·!ε!οπ !ήιιε!]!!!ιι; 
ε! Η..αΕ!Μ!Π Βε!π·οοοπ νέιι·οεέ!Μ. 
Αι Μ! Βιι ΜΒ.!'!!!!δ ι!ι·νοιέιε!ιιι. 

Τίπό:!ί: Βιιγ!πε! Τδι·δ!ι ΙΜ” ν!!όιπέςο. 5 πι. 
.) Μ!!! ο νει·ε!'ό!ι!ιό! !οαιι!]ιι!ι: ,,'Ππόι!! 8ό!ιοε!γόπ ι!ο.Μ!ι Βοι·ονόι·ό!ιοπ ειΒι·ιό.” 
5) Α ωΕ νει·εειο!ι ει.οι·!π!: 

'!'!πόσ!ί δε!νοο!3.·όπ ι!οι!!ι ΝιεμιοΜΜ!!π 
ΝοεγνοΜιέΚγ οοι!οΜ!δ ε! - !ιε!'οι·Εξει!!π 

ο !ΐοπγ !ιαι·έι.:οοιι Με!!! ".όι·ιό Ιπωοού.Μ. 

Ό Α νει·88ιο!ι Μγ πω: 
Αι. !ι! ειδι·ιό , πονο Βο!ιο;!γόα , οπο-έοόμί!πι . 
Νγ!ι·!π!!οπ!π , ειδε ΜΜΜ όκ ποεγνοιπιγε!ο!!η 
Πι!νΜ·Μι·έμ!ι ΜΗ που! Ω!!!!:ι!ι: "ΜΜ!ι έι!!ήι!!ΜΜ 

η Η ι!οι·ε!:!Μπ !ιῦ!ῦπὁποπ :ι πειω!ι!Λ! ό: !ιοπγΜι! !ιο!οιώι·ο!ιΜ. !ιοι·!ιε!μ, !ι!!ι 
,,!·!:ι ΜΜΜ Εοπί πι!πια!ι δε!ιδΕ !!ο!!!ιπι!ι , 
Απο! δ !!Ι'οκ!!Ι! ο!Μοει!ι!ι!πο!ι.” 

.) ,,Υαι·!ωοι ΤέΠ!Π!8 ίσο]ό!›ο Η!!! οει!ι!!ι Βμι·»ὁ!" Με!!! Με: 
δε!›ω«ηοη ι!οι!!ι οι !ι!ιποοε Κεεεέ!Μ 
Λι νέςο!ιι·δ! Εοπι!ε!!ιοι!!!ι !'|ΠλΕ!!!ΙΠ; 
Π!!! οιῦι· 6!κιό.ι. έ; πιο!”νοππγε!ε!πα, 
Η!ι!ο.·Ε ι.ό!!ιοπ , [ά ΜέτπιέΜπ ΜΜΜ. 

!Μ!!ὸ!! κορ!!!!αγ Ογδι·ω !!!!!ν!εκ!!!!]:ι Υ'Ι'ς!!!, !550-!›ο!!: 

ΒΔ !ι! Μει·2! , πιο" ι-α]Π88"Ε κ:ιδΒ!!!Ηλ . .. 
Βέιι!ιΜΜι Μ!! !α·οέο· ρίπ:.› ύ !ω!)όδω. 

π!. εμι· Με!οι·ιό.]ὰ!ππ, πω: 
ει! !ι! "ὑπό αα" Μ!ερΜ οο!ΜΙω , 
Κέ!!ωοε !(:ιεεέ!Μ, ε;; /δο!οο αποΙσό!ω . . . 

Ψ) εωιε Μ!" !Ι!!ύ.!,:ι, οΕγ ΜΜΕ οιοΜιΜι. 
ΗμΠιι·πιτ Γι! !ιόι·Μέ!ιο. !!Νυ! ΜΜΜ Μ” !ποο!μΞ!Μ. 

09%!!! Πέ!.μίπ οπ8ιο:ΜΠπο. 
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8ΒΒ881ΥΒΝ ειϋτποεο: πωϋ τεειΙιο Ιοποε ΠωΙ ΙιάειΙετυΙ ΐοΒ·υει οπ οεοτοπάοιΒ· Βιιυοπ ἱπποι ΒτάοΙ οι· 
ειοΒ·Β·ά ΙΜ πιἱυάοπ ποάπιο νοεοϋάοιπιοο, τειιἱάοάϋκι εποσ ποτοΙιιιά οπόΙιΙιο νεάυοΙε. Μοε ι·εεποΙιο ΙιϋΙϋυιΙι Ιώ 
πω» ἱάϋΙιΙ›ο οε οτεοοεοΗ!ο ΙΜ άοΙΒ·οο Ιετοτιειο νοπυπο. ΟοΙο8νετΙιο. 1554. οεπτεπάϋΙιο. Απ οΙεδ ,,Μ3πγν” 
Με υο”οάτοτΙιοπ οΒγ τεΙ]οε ΙιοτϋτεπάΙιδΙ έιΙΙ (ΔΣ-Ζ, ε 23 ίν), ο ιπέιεοεΙἱΙι π-τόΙ σ-ἱΒ· ιποΒγοπ; ο Ιιοι Μην 
π οίιπἱννοι οΒγί1ττ @τεπου υοΒ·γνοπ ίνοτ τϋΙι Ιιο. Β Βγίψοαπουγ οπάσ ΜΜιεειπ οπωιοιι 'Γἱυόάἱ πιιιπΙεεϋ.ἱ τοι]οε 
ϋεπνοΒ·οποπ. ΗἱουγπἱΙι Ιιοππο υον επετἱπτ ΖεἱΒ·πιου6 Με. Ιιτόπἱπέι-Ιει, πιστόΙ Κοεεέιπ ΙιοεπϋΙι υιιιππέιἱ Μπι ουι 
ΙοΙιοπτευι, ε υιοΙγ ΙιοΜι·, πόυτ ΙιἱΙιοτδ, ο 'Γἱπόάἱ υοΒ·γ ι:πωσΙιέιμ υτέιπ ποιπ εοΙιε!ι·οι ΜΜΜ ἱε νιΙέιΒ·οτ, πιοΒ·ἱε 
οεοΙι ΗοΗειΞ Ι574-άΜ ΜοάέιεέιΙιοπ ιπετοάτ ΐεπ "'). Βο ΜΒΜ: 'ΓἱπόάἱποΙι οΒ·γοΙι ιπυπΙιέιἱ ἱε, πώ; τσ.Ιέιπ ϋτόΙ‹τε 
οΙνοεποΙι. Μἱπάουοι: πω: πωκι ΙιΠιοιδ πο” 'Γἱπόάι, ΜΒ· 'Γϋι·ϋπ ΜΒΜ πιοιΙοϋ: ιπἱπτ τιτΙ‹έιι·, πω, ριιεοτέιυ 
υιἱπτ νοάοποο, οι, οπ οτεοοΒ·οε ίσοπτΙιοι· ε επέιποάο ο”ἱΙι ΙοΒΜτϋπδΙιΙι Ιιει]ποΙιο ποάοΙιοιέιεώτ υιἱπά ΐοπτοε 
εσ.Β·υΙιοττ, πιἱπά ]ότενδ]ο ιτέιπτἱ ισπΙιόι νετεοΗιο πο ΐοΒ·ΗιΙαι νοΙπο; ποΙοττοπυοΙι πιέιω υώπ, ήποπΙιέιι·ουι 
ονου έιι ΐοΙγνέιετ οε οΒγοάπΙ νετεοε τἰΜοποτοΙι ἱτἐεέινεΙ ΐοΒ·Ιάποάπι, εδτ υιπ]ά πιἱπάοπ πονοοοτεεΙι οΒ·γΙιοι·κι 
οεοιπουγοι: οαποποποιοι ΐεπτοττοπἱ Ισ.τιυΙι. Β Βγειπίτέιετ Ιιἱοοπγοεεέιἔτει ουιοΙἱ νετεοιυοι: πω ΙιοΙγο. Ισ), Ρο 
ο·έποί [οσεάσάύαπ Η'Ηι2-Ιιοιι ει:τ Μο (3-ά. νοι·εειοΙι): 

ΒοΙοπάεείΒ· ὶδ!οὶοΙι ίοῇοπΙιο:ι0 , ιππ8·γοι·οΙ:! 
'Γοι·οΙκ ΔΙποΙ! ΜΜ υιοΒ πωκι €οπιΙο!ῇάι.οΙ:: 
|Παρα ι·εα7: “Παπ οε εοΕ8ωοι· ΙιαΙΙοΝά!οΙε; 
δσΪ: [ε1οάοΙπιοΙεε2, οπί›ι! οεαΠαΙε , Επιιϋά!οΙ4. 

Βι ο ,,εοΙιειοι· ΙιοΙΙοαέιτοΙι” πωυ οτιποιδ οπου οΒγ οεοιι·ε, πιοιγΙγοι ΒιυΙἱυιέιυ πιάω ναΙ» οΙ, ε υιοιγοτ 
'Γἱππό«Ιἱ Βυάει νοεποεοΙιοπ :Μπάοττ οΙ; ρωεΒ· πω ϋοινοε ΜειάέιεΙιοπ οεως οπ ο” υιιιυΙιέιοεΙιο πω ιποΒ· 
,,Ροι·οπγιτ” Μό επετἱπ!. Ιεπιοτ: Ι546-Ιιοπ, δ'ωι!ίπιάσ υίαιἰαῇά! έ" ΜΜΕ: 

δώ: Ηι·άΙι·όΙ οιάοπάο·ν·όΙ ο7πΙεΙ:δΜεοπ, 
@Μάσι ΜΜΜ! ΜΜΕ ΒοεσέΠό!!ωπ : 

ΙΜ πει·ώ ποιπποΜ·ϋΙ ποπι εΙππο!Ι«διΜοιπ; 
ΜοΕσ:ι!Πόι.οπ "πι ΐο!δ!όΙ: όι·!.όι.!οπ.. 

Β εοτω: οἔγἱΗτε εουι ἱΙΙοποι: οπου πο” π!υπΙα.ϊοεΙιπ πω, υπΙιιοτ 'ΠπόιΜόΙ οι 1546. ΜΒΜ ἱάδΜΉ ΙιίτυπΙι: 
υιοπ οοοΙ-επεσε οΒγἱΙιοΙιοπ εουι ΐοΒ·ΙοΙτοτποΙι ΙότέιΙγοΙι, οεέιεοέιτοΙι Ιιοάοἱ, πο οι οΒ·γ Βοι1Ηπιέιυ 154146 
ΜΜΜ Ιιειάπυοποιοτ νοεοεπϋΙι Μ. - ΖεἱΒ·πιοπά Ιιιτό;@ ΙιτόυἱΙιέι]έιΙιοπ, ο υἱΙ:έιροΙγι ίΜ:ϋιποτποπ οι·νοπ, ο Ι58-«ΠΙ: 
νοι·εεωΗιοπ Έ), Η: 

νί:ιάοΙ οΙ! πι!πι. Ισπ, 6ό'οοπ πιοσύ·Ιαπι 
Α ΜΜΜ σ.·εάοπάι·οΕ ΙαόπίΜϋιίὑιιπ. 

Μ6”, Με)! υιἱππάοπ οεοιτε Ι5Σι6 οε 1552 Ιιϋπτ ἱπιτοϋ, οι ειπε ΜΜΜ ποΙγποιε ο εοτέιΙιόΙ τοιεπἱΙι Μ: 
Πο ΜΜΕ παπω!ο·δΙ και εΙοπέΙΜπασ. 

ΒποΙαδΙ, νάοπιἱπτ πο" !ωειδι τοΒ·ἱ ιτοάάπιυπΙιυοΙι, ο “έιπάοει νιεποπτοΒ·εοΒ·οΙι ε π επέιππάοε ΒΒγοιυιοτ 
ΙοπεοΒ· ΐοειτοιω‹ υιοΒ·. νο]πο ΜΙιΜ ο ]ό 'Γἱπό«Ιἱ πιἱπάει:οπ υιυπΙιέιἱτ ΐεΙνοιτο νοΙυο ο ποΙοενέιτι ΜοάσεΙιει, 
πιἱΙι Ι554-Ιιοπ ἱΙΠιτ!έι! πωσ· νοΙιοΙι ίι·νο. Βο δε ο τοΒ·ιοΙιΙιοΙιτε ποινο ο ΙιϋΙιεοΒ· πειΒγεσ.Β·π τσ.ι·ιόπωτΙιπαο, 
πιοΙγποΙ ΐοΒ·νε πιοτοάΙιοτοϋτ οΙ ΜεΙιοι· ΖεἱΒ·τποπά Μι.. ΙιτόπἱΙιέι]ο ἱε, ποΙιο οι 15σωδι Ιονου, ίι]ειΙιΙι άώμ 
οπεοἱ @γπο νοΙι. Μο ΙΜεοουοΙι ιππτιιτπἱ οο ο]έιυΙό πω ο επονεἱ: ,,Αποι·τ οπ ΐοιοτεοσ.€Ιιεικι οι Βιιυέιπ πειρ 
Ιιοιοι ΐεΙδΙ Μο”οι·οτοισ.Β·Ιιπ τϋποπτ οευάέιΙιοι, ποάοπετ, νοειϋάοιππϋποι, πγετοεοΒ·ϋΙιοτ οε, νάοπιἱ τοποιο 
Ιιοιτιιιπι, απ ίιἰὅπο|ε ποπο2εέσοίέτέ οε Μου8ε! ΚοΙοενέιτεττ πιοΒ·υγουιτοττωπ.” 

Απου (πω, ππο[γΙιοπ ο πειΒγ ι:τόπἱπο υιο8]οιοπι, τϋΒ·τόυ πιοΒ·οιειΙιοπ 'Γἱππό‹Ιἱ υιιικιΙιέιεεέιΒ·ο, πΒ·στ Ιιο" 
άοροεοπ εγοπίτΙιετπἱ @Μρ δ, οι σ” ἱε ”οΙιτοΙιΙιου ΙιοτεποεΙιοπδ, πουι εοΕ:έιτει πιοΒ· ἱε ΙιειΙέιΙοποπ. @ποπ 
1πωσσε τεεπἱ οαιτ οιδοιπνέιποΙι Ιιϋνοιποπδ Ιιοι” ,,Ηει ροπἱΒ·, πω, υιοπά, οπ οτιϋπι, Ιιο" οποκι πιυπ!ώυι 

ω) Βίι·ῇι!Ιι ο πι" ι·!!ΕπεσΕο! :ι ιοπε;·:ιι· ιο:ιι·!οι·οπ @ωσποι· θο!·εε!γ ε.ϋπι!όΜ!ισ!, π ποση.. «πιιποπιπ |πο!ιοΜοπ πω, ε π ΒΜΗΜ'ό!ο Μην 
Μ· Ροαο!οπ. 
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@πειΙι οε ΙιοΙΙοιιιοιϋεπεπ τοιεπἱΙι τιπεΙιτϋΙι, οπ ιιτέιπ οε πιέιπιοπι οπ ιπει.ποιππι, πιίΒ· επι ίιι·ιετεπ οΙτετ οπ νἱΙέιΒ·Ιιιι; 
πι ]ϋνοπάΙδ εποι·εποεπιπιι, πε ΙιιιάειΙιιιτ, νιιοιεοΒ·ϋποι, 1ό ειΙαιι·ειττά, Β·οπάνἱεοιοεεοι, ιΒιιπέιπ, ]έιπιΙιοι·ίιΙ ϋει 
νοεποιιπϋπι, ίι·ποπι ύε Μει.άποπι ιΒγοπϋιέ3ιιι.” Β νἱΙέιΒ·οεειπ ιιιω6ιοιι ειππά6Ιι ιποιΙοιτ Ιιἱποοιδ-ο Με), ειιοπ 
ΐοπτοε εεειιιοπγοΙι, πιιΙε πωπωΙ ἱε οΒγπιέιετ οι·ο!ι, μπι. ΙΙ. .Πιποε ΙιιιιιιΜγέι νε!Ιειειτιιτέιεει, ΙιιιΙιοΙΙέινειΙ νιει 
ειιι]ϋνοτεΙο ε επποΙε ΜΜΜ, πιοΙγοΙι πιἱπτεΒγ ΙιιοΒ·οειιτοεο Ιοεπάοιτώ: πι!ωιμ Ιιιετοι·ώ]έιππΙι, Βέιτοι·ι Ιεινέιιι, 
'Γίιπ θγόιΒγ ε ΜπεοΙ: Ιιιιταἱ πιιιπτώ.ι, ΒοΙιννοπάἱ Ιιιιιϋπι·πτιι, Βιιτςοι οεττοπιει ετΙι 'Γἱπόιάἱ ωιπτ 6ιι:ωιΙοιιι6Ιιι 
ΗΠιοιδ τεΙιιιι, Μπιτ πιἱοιδττ ΐοΙιοτοιοτ ΙιοιϋΙτΙιοτο, ωιωι. .!ειπΙιοννιοΙι, οπ), ]ι:”ιοιοΙιοπ, ππτ Ιιιι”τιι ιιΒγειπ, 
ποΒ·γ 'Γιπόάἱ οΒ·γ ,,ΖγΒ·οιΙι "ιτο νοεποάοιπιοποπ ιιιετει-ιιμι τ566.” Μ, πιοι), ΙΒ??-ποπ Βιτοιτ νἱΙέιποι: πιο 
πιω-ο δ πιι, ε ποππειπ «πτε ει. τιπιόειτέιει, οττόΙ ποπι οι·τεείττοιϋππ. Β)π ιιΒγειπ πι έιΙΙίτι!ε νειΙόειιΒ·έιπ πιοΙτέιιι 
ποτεΙΙιΜεπι. 

'Γἱππόάἱ άστε απόά]άτό! ΙιϋΙϋπΙιϋιδΙι ει νοΙοπιοπγοΙι. .!ειπΙιοινιοΙι ΜἱΙιΙόε Ιδ50-Ιιοπ “πω Βι·ιαιτοπέιπειΙι 
ίι·]ο ε ΒοοεΙιο Μπττ Ιιϋνοοιποπ “); ΒέιπάΙοι· Ιεινέιπ ίι.<ι;γ πω, ποΒγ παπιοΙγ ϋτΙιόποτεΙιΙιοπ ]οΙεπ νοΙι “Σ” 
Ηοι·έιιιγι, Ιιο” νοι·ειτέιεεειι Ιιετωτοι Ιιοπγοι·οτ ω). Αι πιώ νοΙοπιοπγτ Ιοι·οπτιει πι α!ίύί; ΙιιιοειιΙι πι ονειππι 
Ιιιι.π π!-επι @ιι Μπι, ε πι 1530-ι·πι Μπι ιπνίττιιτι!η οπ οποιΙιοπ ο άοΙοπ ποπι ΙιἱΙιοοιετΙοπ, πιοι·ι οΙιΙι0!'.ΗΠΙ08 
ΙιΜΗ), Ιιιιάπι Βιπι·οι ιιι·έιτ,. 'Γϋι·ϋΙι ΒιιΙἱπτοι, οεειΙιιιΒγιιπ οειτοπιοΙιέιΙι: άο τϋΙιΙι-ει οπ Βιιειτιι Β·)πιπιτέιεπέιΙ , ποπι 
τιιάΙιειτπι; νειΙοιπιπτ ο Ιιοοει ΙιόνοοιεἐΒ·ι·δΙ ιε ονΙιϋιιγνοιππ ΙιειιιΒ·ειτππΙι. ΗοΒ·γ 'ΓἱπἰπΙἱ ϋτπϋποοιποπ ]οΙοπ Με νοΙιιο, 
πππειΙι τοπιπειι·πάτ πιιιπΜἱΙιιιπ εεπιπιἱ π);οιπιι. Ηοτέιπγι οιΙοπποπ πΙειποειιπ εο]άίτοιτ, πιἱ ειιοΙιΙιόΙ, ιιιἱΙπιτ ειπω 
ειι.π 'Γιπόπι ιπππΙιι!ἱ ιιτέιπ ποειοΙτϋππ, οι|ιοΙπιοοειπτ ΙιιτϋπἱΙι. ιιΒ·ωιωτι ιι ,,Βἱτει·οτιιε” «πω, πιοιΙγοι 'Γἱπόάἱ 
ποπιοΙγ ιπιιπΙππΙιει.ιι οΙι, πιιτ μωπωττ Ιοπγοπ πιω ιάδΙιοπ, τιιά]ιιΙι. Κοτέιποι Ιιορεετ τι τιι.πιιΙι οιπΙιοι· «πι, 
πιἱτ ποιπ πειΙι ιπιιπτώ.ι ΙιἱιοιιγἐτειππΙι, Ιιιιπειπ Ιιοτ86Β·τεΙοπ πγοιπει.ἱ οΠΙΠΙΙ: ἱο, Μ” ει. τοπική πγοινΙιοπ 68 ιτόΙι 
Ιιιιπ ]έιι·ιειε νοΙι. ΙΙγ πγοπιοΙιπειΙι ιτοΙοπι Ι. Ρετάἱπέιπάποι ἱπτόιοιτ ιιτπιτ Ιονοιο ο Ιιοιγοιτ: Ντιπ), πγετεεοΒ· 
ονα” νοειτεεοΒ·: πι: τῶι ιπεποιπΙοΙιϋιπἱ Βγόπγϋι·ίιεοΒ·. 'ΓιιπιιΙιιιοπγεέιΒ· οι·ι·δΙ πι τεπΒ·ϋι· νιιοπο Αεπεει.ε τέιτ 
πω ιπἱιιτ Ιιιπτιιτιει νοΙι, ποΒγ οι οιτ νειΙό πγοιιιοτπεέιποπ νομο οιπΙώιϋποοιι·ο ϋι·ϋιιι Ιοειϋπ.” ΠτόΙιΙι: ..Κιτ 
(8οοο πιππΙιέι]ειτ) ω ΐεΙεοπϋάποπ ιάνοεεοΒ·οτε, τιεπτϋε86Β·οι·ε, πιἱπάοπ ]ό πποι·οποεο]οτε πιέιπΙοιτπιιι, τιιΙει] 
ποπίτοιτιιιπ οε ει]ειπποΙιοπτππι:” πιἱ ο ειοΙιοιτ άοι!Ιι πω, ιΙοπειι, άι:άΜιτιιιιΙι ΐοτάιτέιεπ. Ηο" όΙιἱετοι·ἱειἱ οε 
ιπγτΙιοΙοΒ·ἱιιἱ οειΐτειπποΙιΙιειΙ ποπι οππειττει Μ: ιτέιειιἱι, ιόιππεέιππειΙι, οοΙ]π τἱεπτει τοιεομ.ιππι τιιΙει]άοπἱτποετό 
ιπΙιέιΙιΙι, πιιπτ ποιειπ άοέιΙιτιιΙειπεέιπππΙι. _ ναἰἰσέπά! πιἱ ιΙΙοιι, ποΒγ πι π] οΒγιιιιιΙιοι τοτιοιοττ, ΙιἱΙιυτδνο 
τεππο Φωι: ΒέιΙἱπτποι ωτ νἱειοπγει ἱε, Μ πιιπτ ο Ιιιιάειἱ επιχωτεπι πόνοπάοπε πιέιι· Μπι Ιιοι·έιΙπειπ ειίντιι Ιιο 
θι·ιπτειιε Βἱπιοπ τιιπέιι· πωτ πι π] τιιάοπιέιπγτ, ε ππτ τει·]οάοΙπιοε ]όεπέι.Β·ειιΙιιιπ Ιιιιιιζόπ τεπιπεπτοιτε "), ω. 
ιπππΙιΜπειπ ιιοιιιοΙγ ποΙγοι ο ι·οειΙιοπ ἱε οΙ Μπι ιΒ·ιιιίτοπέιππΙι. ΟιιτποΙιοιιε ιιιοπ ιάΙδΙιοπ Ιιἱιοπγοεπιι ποπι πω. 
νοΙπει ο εοι·οΙπιτ: 

ΖώΒ·ιιιοπά ρειωτ πι!ιιι! :ι παπγ ιιι·ιιΙιπ:ιΙι, 
Ηοπ), πα Ιιιπγεποπ ι·πιππι ράράπιιΙι, 
πιω Βιιειοπ!Μππ ιπιπά δ οΙάοιάπει, 
Ηειιιι!ε πω!. !!ϊνο!, όι·ΒΙι Μι· πιω”. 

Ζοίρπιωιά Πι. Μ·ώιΜιωι, 170. .οε 

ε ιπειειιττ ιπέΒ· νιι.πωι›ιΠ. 
Ικιδ "!α ειιιΙιιοι·! Βο!οπ«Ι νειΙιπέιεΒιι, 
Ναι;;; !έιιδτωχέο υι.ιΙα πι: Μ£ @Μάτια : 
Βιι!!ιοι· Μι!ι·!οπ !ι!πε!ο!π! ΙιειιΙτο Μπι: 

Αι πι .ἱὸ !Μ: πι!πι! πι! Ιιίό.!!.!π Μπι. 
Κάι·η!! :.Μειέ0· ΜΜΜ. 7. οει. 

:τι 

Π) Κὸι!ιιι!!ιιιπ !οι·ό Μπ"ει· Ι:€ιπγνώιώ!ιιιπ. 
Ω) ΒιιΜ'ότο. ααι. !ιΜ. (.Ηόι·, !798. Β !59. ¦ιηιοπ. 
Μ) Μάιπιοι·Μ ΗππΕπιι·πι·υπι Μ!ι. Η." Π!. Ροεοπ, !777. :ι 4!0. !ιη:«οπ. 
!ω) Τόι!ι !-'οι·οπο: Α ιπιιΕμιι· ό8 οι·πό!γπι·οιητ ρι·οι.εετιιπε ε!ιΜειειΜι ιιιιππωμ. Π. Μ». Κοιππι·πιπ, !808. π 28. 30. ιε!!ι. Η. σι 'Μ!» Ρ.: Α 

ρπμ.ι ι·ω'. ει. πιο. ι·6νιπ πω. Κοπιιιι·οιπ. !808. 8- 9 !!.” · 



Γ? 

νομο ρυ!ϋίωί έτπι2Μ'έ! ἱΙΙοπδΙοει: δ ΜϊπΙ έιΙΙνει Ιιοι·ει ΐεΙοιιοποτεἱπι, πιοπι ε” κι” πιέιε μια οπιΙιοι·ε 
νοΙι , Ιιειπιοπι οεειΙι Ιιειπει]ει πιιοππιειτειπέιεέιτ Ιιἱνέιπιει.. Ηει @Με 1549. ιδιο νἱΙειΒ·οεειπι Ροι·άιπιειπι«άΙιοι Ιιει]Ιοπι, οΙιει 
ΙιιοτεοΒ· ΙιινϋΙ οποπ τεπιοπιγ νειΙει, ππιἱεπετἱπι οπτδΙ Ιοιιοποττ ει ππιειΒγει.τ οΒγεοΒ· Ιιοοιγι·ε έιΙΙε!εειτ ε ει πέρπιοι:, 
ππιοιγπιοιπ @66ποι ππιοιΙοπτ πόΙιΙιεειϋτ !ΙιΙεπόΙειΙ, ΙιἱπποεειΙιΙι οΙιειΙιιιέιτ πω. _ Ηει οπεΙιΙιοπ πποΒ· επι ειά.ιιιΙι, ΙποΒ·γ 
ππιππΙιεΙ.ἱ πιἱππάοπ Ιειιι]ειἱ 6ιτΙώΙοεϋε, ΓέιτΗειε ]οιΙοπιοτ, Πεπτε νἱΙέιΒ·ποποτεοι πειπιπείτιιπιειΙι, ΙιοΒεγ δ ει ποτ εποΙιιοττ 
νετΙιοι, ει ππιοτιοΙιΙοιΙοπεοποι Ιιιοι·ιιοΙ]ει.: Ιιό.πι·ειπι ε!ΙΙίτ!ιειτπιιΙι, ΜΜΜ: πιοιπιπετϋπιΙι !ιεεπιπο ΙιίΙ ιϋιπποιιοτιτότ, Ιιο 
αείΙΙοιεε Ιπειπει!Ιτ ε πἱεπτοιοιτε ππιοΙπό 6ιπιΙιοι·π νοεπτετι. - Μει.τειάιειΙι-ε Βγει·πιοιποι, ποπι πιω. Ηειπειἱ τϋι·ιοπιο 
πϋιιΙι επι, 'Γἱιιόάἱ Βέιπιάοπ·ι οιπΙοΒ·οι'5), Μι ΒοΙιιοεἱ θέιψει· 1575-Ιιετι ΑπιτιιΙΙὶ Ιπιτον6Ι ΚοιιεπειπιπιπιέιπιοΙγΙιει. ΜΙΙ 
«Με ΙιόνοιίΙΙ, ΙιοΒ·γ ει οεέιεπειτι Βέιτοτἱ Ιετνέιπι οιΙοιι τοεποτε πιγοπιο πιοΒ·. Βο οι]έιττέιεοΙι ειπιπιγιπει. νοΙι εἱΙιετει 
Ιοιι, ποπ), ΑπιιιτεΙτ δΙιοι Βε!ιοτἱπιειΙι Ιιἱειάπει, Μ δΙιιοι επ άονειἱ νέιτΙιει πε!ι·ει.ττιι, ΙιοΙ “Με ΐο-ιϋΙι νοωωεπ. !.οιιοι, 
εδι ΙιἱΙιοιδ, ποπ), ο Βε!πιάοι· Βειπποε ΒοιιοετγοπιϋπιΙι πει νοΙι, Με οπ επι ιιάνειι·ιιίπιεΙΙιτει πε ΐεΜό νετεοποποΙιοπ 
επιιΙοποτ, νειάοΙνειπ ει ιιειει·ιάειἱ ΙιιιΙοεειτπ: 

Πα |ι'απιαί ΙειϊΜδπι, "Ιοί επίΙοΙουπεΙ. 

Ηει νοιο ποπι, πω. πιἱΜΙυπ οεοππ·ε !ἱέινειΙ ει 'ΓΙιιόάἱ πιον ι·ϋνιά πωτ πωυ ἱεπιιοτ ΜπεππεπΙωωππ ΙιειπειπιΙι ον 
ΙιϋπιγνοἱΙιδΙ. 

ει. ε. 

ΤΜόεΙΣ πιαΜεά2 6εοείέεο. - Τϋπέιιι·Μόί |ιίι°εἰο έε ]οΙοιι!πεεέπε. - Τίπόε!ί, Μπα !ϋτ!έπε!έπεπ επι|ίΙ: 
[ό βτπ·είεει. - Ζείπππιοειά Νεά-γ Μ·όπιί|εεωι. - Νπε!υε, υοτ8ε!όεο, πεπε7ε. 

'!'Ξπιόάἱ πιπιιΙιειι πιἱιιάοιπ πιω οπετΙεπι ποΙΙιϋΙ νειιιιιειΙι. ΝιιΙιἱ Η6Η! οεειΙι επι εποε ιπιϋνοεπ.ἱ ΙιοιΙοΙιοιπδΙ πιἱπιοε 
εομοιπιιο; Μ, ΙιοΒ·γ δεπιπιώΙι ΙοΒ·γϋπιΙι, εοπι Ιιοπιο2ιδ εττε]ο, εοπι ΙιϋΙιδἱ οπποεο. "Μ, ππιο6ιιπιγἱπ·ε Με 
Ιιειππι, ΙετνέιπιΠ ΡειΙΙειΙ εΙεδ, Μ οι οιΙιοεποΙδ ΙώΙποεΙιο ει ΙιοεεπειΙιΙι, πιονεποτἱπιτ ει εεειΙιεΙΙγοε τιπεπιΙιιοπ Μπυ, 
νειΙειπιιἱπιπ ει. εεειΙιεΙΙπποε τἱπεποΒγ πομπ νοι·εεοι·οΙιΜ ἱε Ιιοοτιι. Μ, ε πιο,ςι·οοι Ιιϋτϋπτ ϋεεπει ε” νοι·εεεειΙιΙιει., 
(ιπόΙιΙι [154θ οε 52] πιἱπιάωπ νοι·εεπεπΙι "Έ εοι·έιτ ο8γ τειΒ·πά τοΙιάνειπι πιιοΒ·): πιοιγ πποΙάέι]ει Ιιιονοε Μιά: 
ΜπιΙ Με επέιπειάοιι πω ΙιϋνοΜοτεττ; άο πιοΙιει δ νοτεοπ πιειΒ·ει ε!ΙιειΙ πιω οε Ι1οΠΒ']6Β·γ6Ι;ιί6Ι Ιοίι·ι, πιό€έιΙι 
επ6ιτἱπτ οιιοι‹Ιοιπο, ει ΙειΙππιοτεπεποπ (ν6Β·61πιγτ, οεπειπτει), πιιοοιπποι ειπ ΜΜΜ ΜΒ· πετέιει ΙποιγΙιοτεττ, πειΒγοιιἱε 
”ειΙιπειπι οιΙιειπιγειποΙτιι, τίπι (εε πιγοινοποι άοΙΒ·έιΙιειπι ρ6ιάἱΒ· ει Ιοιιοώ ΙοΒ·ειΙεόΙιΙι ΐοΙιοιι πι. ΑπιπιέιΙ ]ωΙο6ιιιοΙιιο 
ιιγοιιΙιοΙι ππιππιΙιε!ἱ πϋι·τοιιοτι ε ΙιοτΐοετΙΙ πειτπεπΙπιοΙιπιέιΙ ΐοΒ·νει, νειΙεπππιἱπιπ πιγοινἱεπιεττετι ποιπἱιιπεπΙιοιι ἱε. 'Γ. ἱ. 
πιοΙιειπιγ ΙιἱΙιΙἱειἱ ε τοΒ·ἱΙιΙι πιειΒγειτ πίΙτιοπωἱ ππιιιιΙιει]ειτ Ιιἱνονο, οεπρει υ”Ιιοι·π εεεπιοπγοιιοπ πάάο” οιδ, ε 
πιοΙιει ειπιπιγἱππει. Ιιον6ιιγοΙιεεπι, ποπ): ει. 'Ιϋτιοπιοτ ε ειπε δ οιδειάέιεει πωτ οεειΙι πιοΙιε!πιγ Ιιόπιειρἱ Με ΐοιπεπἱΙι. 
ΝοΙπει ρωΙἱΒ· δ, ιιιἱπιπ Ιε!τεπἱΙι, οπ εεοιπι6ιιγοιπ ο”ἱΙιοιιοΙ εοιιι νοΙι επ6ιιιτιιππΙιοιιτ ]οιοιι: άο πϋΙιΙππιγἱτο οΙΙγ 
ΙιΜΠ έιΙΙτ ει επίπιΙιοιγΙιοοπ - [Μά. ει ΐειΙ!ΒΙάι Ιιειά]ειτειτοΙι ἱάειοπι Κει.εεειπι, οι ετάοΙγι άοΙΒ·οΙιοιι οΒγιι6επτ 
πιέιτ ΚοΙοενέιι·ι -, ΙιοΒ·γ ειποΙιι·όΙ επ Ιοιιο€δ Ιοει·ΙιίΙΙιΙι ευάοιιιέιει επ6ιτοπΙιοιτε ππιειΒ·έιπιειΙι. Β ππιοιΙοττ ει Ι'οιειάε!ε 
ἱε, πιιοΙγοοι πιιειέπει οιοΙιο Μπι, ποπι επι οιδειάειε εποπιεύει·ε, !ιειποιπι οιιπιειΙι ΙιίΙεοπο νοΙι; δ ιιοπι οι·άοΙιαε 
ιιοΙι, Ιιειιιετιι ιΒ·ειοιιειΙι ειΙιεππ·ι πειΙέιΙτιιπιιἱ. Β νοπτει πιοπι ΙιίπποΙι εοππ ΐειτειάεειΒ·οτ, μπω ΙπιΙσετ, τιιάειΙιοΙειει, 
εοπι ΙιϋΙπεοποι, Ιιο” πιιπιοΙ νειΙόΙιΙιειπι οπποεϋΙΙιοεε6ιι ει π6ππ6ιιποιπτδΙ; ΐπιττέιεειι Π6ιτ! επ Ιιἱτιιππ; Ιιίτ επει]ει, 
Ιιειπιο6ιιι οΙγ επειιιτειιιίιΙι, ΜΙι ει άοΙΒ·οΙιειτ Μπα, ε ει νειΙότ πιἱπιά τιιάτειΙ:, πιπιά Ιιἱπιοιι«άειπιἱ ειΙαιτπέιΙι: επι ω? 
ιιιοπέτπάοπτειτ ροιάἱΒ· ό, πιἱπιτ πιειΒ·ει Ιοι·|Ιειε όπαπποετοι ΙιἱΜοείτ Ιιο6ιιπιϋπιΙιοπ, Ιιειι·ειιεειε ἑ›ε ἴἐΙοιοππ πι6ΙΙπϋΙ ΜΜΕ 
ει νἱΙέιΒ·Β·ειΙ !). Πε νειΙόΙιειιι, Ιιει ειπ οιδειάειε ππεετετεοΒοΙιοπ ΙιέιτΙιἱ ΐεΙϋΙπιιΙΙΙει δε, Ιιιττεοιοε86Β·Ιιοπ εεπΙιἱ. ΜοΒ· 
ΜΒ· ατι·δΙ Βγδεδάπιι Μ πιιιπιΙιειἱτ ΗΒ·γοοιππιοεεπι οΙνειεεει. 'Γ. ἱ. επγοιΙοιι οΒ·), δ ειιοιι ποτ τϋι·τοιιοιιτόἱ ΜΜι, 

Η) !.. Βπιι!ει Ρεποπεπιοε!π Μεσιιι·οι·ει.ειΕ μπω. Με!οιι·!ειῇπι·πι. νιι!ό Ι.ωεωει. Ι. Μ. Υειι·επ!, !804. :ιι 50. !ιιροιι. 
η Β πιππ!ιεΙ!ι:ιπ, πω· πιοοιι! ο!όειπνπΙποιι Τ!ιιι5πΗ ,,εε!πειι. !'ειι·ειι!!ειπι, ΕπΚοειειππι, !ικΙπ!ιοιιιιπι, επι!πειι-επι !ιοιΙΒ!Ι.επι: !Ε:ιιπποιιι!ό πωπω- ιΜόιδ!ι!ιΙ!, 

Μ!ι οι πε!ποΜι:ι με" νε!!επιει!π, όπιο!ιδι.!οιπι; εοιπι πι!οιιιπιπι·όι·ι. εοπι !ιιι·ειι.επιςόι·ι, ειιππ Με!πιπιόι·ι !ι:ιπιι!εεειι. Με !!ΕΠ!! Πιοω. Αι. ππι! !ιονοεΜ 
πω", καιω. ιι·πειππι: Με ν:ι!επ!ιει! πω!Ε "Νικ νε!πιει πω”, αι! πιο όπι νπιιΙώππιπιο!ι, !ιειπιπππι :ιι ΜΜΜ όι·ιε!ώιι.οπι, Ι.π!επιποιιίιεπποπ." 
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Η ο ρατινιεπαΙ), α. ραιωϋΙι Ιώποροττ )ιαι·τετΙοπ αε - ραι·ιοΙοτΙοπ ιποι·οάτ. Ρι·οιοετοπα Ιαται·ο απ), Μ, 
ΙιοΒ·), οππ),ι οποι· νοι·ποιΠιοπ ιιΙἱΒ· τοΙέιΙππΙι: πατ εοτι, πιοΙ),.ΐοΙοΙιοποτοι·δΙ Ιιἱποπ),εαΒ·οτ ιοαποπ, ιι ο ι:οναπ 
ἱα ποπι οππ),ἱτο τπτοΙιποτΙοπεαΒ· πιἱπτ ΈοΙνἱΙαποεοπαεαποΙι τοπιι]ο, αεκ οποπ ΙώτίΙΙιιιαπ),, ποπ), δ ο Και·οΙ), 
αεέιεπαι· ρι·οτεατοπεοΙι οΙΙοπἱ ΙιαΙιοι·ίι]έιτ Ιοίι·τε, ε οΙ), τοειτοΙιο]Ιαε ποΙΙιίΙΙ πτε Ιο: Ιιἱποπ),ίτ]ο, πιἱεποιἄπτ 
οΙδττο ο ποπιποτι ΙιοαεϋΙοι, πιοΙ), οποπ ΙιαΙιοτὐΙιοπἱ τααπνατ αΙιοΙ ΙιοαποτιΙΙ:οτ π),οι·ι, αοΙιΙιοΙ ΐεΙ]οΙιΙι απ α. 
ΙοΙοΙιοποτἱ αι·άοΙαπαΙ, πιοΙ), οπιο ΙιαΙιοι·ιπόΙ, νοεπ€οαοα,οἱπαΙ ΙοΒ·νο, ποπι ϋι·ϋπιοει οιιιΙαΙιοπἱΙι. Μπι )ιοΙιπαι·ο 
ο ΙιοπαποΙι δ απἱπτο ποπι ρωιαι, Ιιοποιπ Ιιοπο!Ι, πιοπ),οι·, οα οπιΙιαι·. Μαι-ι δ οιιιιι.π οΙάοι·οΙιοΙιααΒ· Μο 
]απ, πιοΙ), .!αποε και) ΙιοΙαΙο ιιταπ πϋνοΙιοάοιτ ἱπΙιαΙιΙι πιἱπτ επίΙπτ, αοπι ΙποΙιοΙΙαΙιοπ ποπι αεετΙοΙιοποιτ, 
ΙιἱΙιοπ ιι πιοΒ·),οι· πω, Ιιοι·,«),οιι),ο ΙιοΙ),οττ, ο ιϋι·ϋΙι ΜΒ, πιἱοττ, οπιιοΙι νοαποάοΙπιατ Ειπο, εοπι !Ι'οι·άἱπαπά 
ποΙι ποπι ΙιιοοΙι:οάοιττ, Η οΒ·),αΙι αι·άοΙιοΙι αΙιοΙ οΙΐοεΙοΙνο, αεοΙι τα Επ”),οΙπιοτ παπι οπ οι·απαΒ· πιοΒ·απο 
!ιο:ΙΙταιιαι·ο: άο ιπαΒ·ια ο Ι,ιοττΙΙ ΙιόοδΙ οπποΙι νοΙΙοττε πιοπατ ΙιιναϋΙ, πιἱπι Μαι νέιι·το οπ),οάίΙΙ ο πιοΒ·)κοι· 
οπ·),εαΒ· ΙιοΙ),ι·οαΙΙααατ, ο τϋι·ϋΙι ΙιοιοΙοπι νιεειιοπ),οπιαεαι, ε ο πεοι·ποΙι ιιτοΙι ίαΙιτοΙοπεαπο ιποΒ·ποΙιοΙέιπαεατ 2), 
πει οποπ ἱάδΙιοπ ποπι ΙιονοαΙιΙια αεἱΒαπ€αΙι ο !ΙΙΙΙΙ παροτ πιοΒ·απαΙ ο παπα” οΙΙοπαα€παΙ. Β πιίΒ· οΒ·),!'οΙϋΙ 
οπ αι·άοπιοιΕ ΙιἱιαΙ),ο οΙΙοπαΙιοπ ἱα Ιιατοι· νοΙτ οΙιοΙπιαΙιο νοππι 3), ιιιαα!αΙϋΙ ποπι ται ιαπιατεΙνο ἱπτοππἱ οα 
!α,Ιάοπι ο Ιδπι·οΙιοτ απ ο Ιιοά!ἰοΙπιτ, ποπ), @μια πιοΒ· Ιιοπο!Ι ΙαϋτοΙοεααΒ·ϋι:ομ'), άο πιοποι:οτ οΙ πο ιπ 
οπ, !'οΙ πο ΐπνοΙΙιοά]οποΙι, ἱετοπτ ιαι]αιι, οπ),πιαεοπ εοΒτίταοπποΙι, ο αποΒ·απ), παμπ πο εοπ),οτΒ·οπεαΙι, ε 
οπιοποΙι οπ·γοπποτΙοπεαΒ·, οποΙι ]όποπ ε παει ι,ἱαοΙοτ ΙιοΙ),οττ Ιιοι·ιατΙοπεαΒ· απ οι·ΙιϋΙαατοΙοπ τοττεΙι αΙιοΙ οπ. 

2) 'ΗΜ !ιιο!γ !ιακό! Με ο" ρι!ι·: 
Ιο!οπϊιιι!πιο!ι Ιω!! “αι·εΙι·ιιοι. !ια!!Β,ιι!ιι!, 
Πα χω" ιιπιπ!κιιιι!ι-ω αα;) ΜΜΜ οπο!)μέ!ιιι. 

'Η ιιια8,γαι·οΙι:! μια Δα "παει η)π)έ !ωα86Ι:, 
ΜΜι. «ΜΜΕ, οςγπιι!ι!: πο α” μιοι·οιιιιό!δ!ι: 
(7Εγ πι! !ε0ι·π β πιοι·οιιο.ό! !ϊπο!ι!6!ι , 
έ. ι!!εροπιιθω!ΐωι Μην” πέρ!ὅ! χαπια”. 

Νο!ια ο!ι!ιοπ ποπι ιι!ιαι·ιο!: εΙδνοππΙ , 
Βιιιια! ιιι!ιι!!ι!ι !«οπΙ5!δ!ι ΐοΕγιι!!ιοιιι!, 
Κέα |έ! πασα! ι!!ιπιίειιι·ο·!ΙΙ! ε!οεεωιί, 
Μπι αι !ιέ! "ει, ΜΜΜ ριιιιιΙ.ιι Ιΐι!ι!δπ ιιισ.ι·αι!ιι!. 

Α«Πα!α!ι Μαι·! ί.!οπποκ καιΕγ Μπι, 
πο!! απο!! Π!!οΙιΜΙι Κοπ-μπαι" Ιει'ι·ά!μ: 
θα! ϊεαι.ιιιι ειοι·οπ:έ!6!ι Η οεγιιιι!.!, 
κι!ι" ιιγοι·!ιιο!ΜΒ!ι πι. εΙνοειδ!! !ιι!ια!ιπ! (α. ι·όενι!ι·α!ι.ι όι·0ι). 

δ·6Μιμι Μπαοοοόοε, ΙΙ. ι·. ὅ°-ἄ.'.ἱ. πο.. 
Β!ποπ εοΙκαιι Μπι αι!παΙι ιιι!επιιο!ι, 
ΙΙΙ: ,Η ιιιωιιιιιιιΕ οε .|ό [σοάο!διπιιοΙ:: 
Πά!οκ·,Μρ" ω" «παι·αω οε πέριω!:, 
Ιππαιπ οιο!ρά!!ιπ π)ωπιω·ιἱΗ οπε!όπ;δΕπε!α 

Π. ο", Ι. να θ. πι. 

!Μ ιι ι·α!ι!όνι!ι·ιι!ι πιοςειιδπιετόεα! πινει, ιιιε!γο!ι!ιῦ! α ι.εαι·πο!ι Μακ ριιει!!!ο!!Ιι!ι ει παρω. 
Αι !ππέο:οιιι: απ), πω: ια"ιυπ!οΙΙ! 

Ι,7ρ)!!ιόοΙ ίμια ]άπιδοι· ιι:.ι?ιω! !άοοόωΕ Μ!ι. 
πω." Τιιιιιάο. 12, πιο. 

') Βιι!α8πι Μοιιγ!ιαι·Ι.ι·ό! π;ν ιι·νι!ιι: 
Νοεγ !ιαι·π8]α Βα!ιι.!ι·α !,!ι·!!ιιαΙι , 

Βιιι!Ιιι·ι!π νιιι·ιΞ! Μιςγ ποπι “Η Μι·ι!!ιια!ι: 
δι·πισιέ !διι απο!!)ιί!ιφι-ι οπ ιέη!ππΙι·, 
Ήιιά)ά!ιιΙσ , 1ό! οιω!)ό!ο δ επ "φα οπιάρια!:. 

δαί:π)ιι ιιιο!οεοέεο, Ι. ι·. Ι?. πο. 

·) Β !!ιοπια εγιι!ιοι·ι. Ιαγ ε!!ιοιιια!ναπ Ροι·αιιν! , ΙΙΙαι!ι!ι.!ι ό: Τόι·όΙι Βι!!ιπι ιι!πο!ι ε!!'οπιιιέιειι!ιιιι ει ΜΜΜ οιι!ιιιι!ι· ειπα, Μ8ι ο!".ι!πέιι·ι πω]. 
ί6! πι. ιιι·α!ιατι 

'!'απέοποι ιια!ιι!!π , !αδι·!οιι, πο !αι·!ιιαιο!ι , 
Πα οι. κΜ νικ ΜΜΜ Η !:ι!ιπϊ ιι!αιι·!ιι!ι; 
Με” Μ: "απ !ιπΠρωΠοΙ:, ειδιιιαοπ !Ι και: Πισω! , 
παπι Μ;) παπά) ΠΜ ποπι !!ι·ω!Ιωιιιο!κ! 

Μιεοιια! !ια!ιι!ππα!ι ε!πιοπιιι!ιια ιιιιιπ Π: "οπιδΙιι·ο !ιέιπγ]α :ι πιαΕγαι·οΙσιαΙι, !ιιη;γ ο!ια!ιπι!ι·α ποπι ιι.-τωιιι 

Πο πιι!: !ιΙ!]ι!!ιι!ι (Μ!Ν! !'Η) !!!ιιΕγπι·ο!:, !:!!ι ι·:ι!!ο!ι, 
Παω, Τοιιιο.νιιιι· "!! "Με ]εΙδιι !ια)ιιιιο!ι: 
8οΒόΙ.ιέςόι·ο !Μ ποπι !ό.ιιια«|Πα!ι: 

. ΠαΚγ ο!να"ω!δ!! , !έΙ:κ!- ο ιιι!ιι! ι·οπι!α!ο!ι! 
]'νιιι·ωάι·, !.?7. πιο.. 



- ιο 

0!8ι6ΙΒ' 68 ιι6ρ ο8τει·ειι π6 ΙοΒ'γ6π6ιί δ). 6 ωιει ιιορ 6ΠΙΙι6Ι'6 Ιιέιτοι·Ιωάοιτ Ι6ιιιιἱ ιιιειι· οΙΙγ ἱάδΙι6ιι, ιιιἱΙιοι· 
ι.66Β· 68ειΙι Μι ΐ6Ι6Ιι626ι Μετο ει Μπέκ, ειιοΙι6 Μι ΙιειιειΙιιιοι8ΙιοάιειΙι, 68 ειιοΙι6 Μ; ΙιειΙΙΒ·ειιιειΙι 68 τίιι·ι6Ιι. 

Μἱ 'Γἱιιόάἱιιει.Ιι ει ὶ‹ίτ9.ι|9.ι|αἰ ὑάΠά8£" ἱΙΙ6ιι, ει: τόΙιΙιιιγιι·6 ἱΒ·6ιι ι·68Μ6τ68. ΝειΒ·ιτ 868668Ι Με Ι6 ει 
ιι6Ιγι86Β·6Ιι6ι , ει: 6Βγ68 νιειάειΙοΙι:ειτ, 6Ι8ιέιιιιΙ6Ι]ει ει ν6ο6ι·6Ιι6ι 8 νιι6οΙι ΙοΒ'6Πγοιίοι, 6Β'68ι ιι6νΙειι8ιι·οιιιειιτ 
ιζωιι οι 6ι68τάίΠ6ιί; ιι6Ιιει, πΙο ι·Μιέιιι, ]6ΙΙ6ιιιι68τ ειά 638 Ιι68Ζ6ΙΒ·6ἱ686ιί6ἱε Β6 80Ιί8ο0Ι' ο8ειΙιιιΒγειιι Μω 
Ιέιιιο88ειΒ·Ιιειιι ιιιει.ι·ειιι. ΒΒ·γ6Ιι6Ιι6ιι ΙιἱνϋΙ οι 1548 -ὁ2-Ιιἱ Ιιει!Ιἱ τϋι·ι6ιι6τ6Ιιιι6Ιι, Ι16ν8ι6Ι'ἱπΈ ει. Ι6νειι, ιιιιιτέιιιγι, 
8ι6Β·66ι, τ6ιιι68νέιι·ι, ιιι·6Β·6Ιιά, 8Ζ0'υ0Ιιι, εμε, 8 6τά6Ιγι ο8ιτοιιιοΙι: 68 Ιιοι·εοΙσιειΙι, 6Β'γἱΙί Ϊδ ΐοι·ι·68ει. Α 
ιιιειΒγειτοΙιπιειΙι ν. ΚέιτοΙγ 6868ι61κ' 86ΙιιιιειΙΙιειΙάἱ ΓιέιΙιοι·ίιιέιΙιειιι 86% Ι'638ι6ΐ: 86ιιΙ-ιι ι·68Μ6τ68Ιι6ιι ιι6ιιι τέιι·Β.γει.Ιτιι: 
8 Μ Μ 0ττ Ιι68ιδιτ ἱιιάοΙιοΙεΒοΙι, ό88ι6ν6ιν6 ει 086ΙΙ τότι6ιι6ιιτόΙι 6Ιδιι6686.ινειΙ, ΙιἱιοιιγίιΙ6Ιι ιιι6Ιγ Ιιίν6ιι 
νοΙι δ 6ττ68ίιΙν6 ιιι6Β· ειιοΙιτόΙ ἱ8, @Η ει ιιειι6τόΙ τέινοΙ ιϋι·ι6ιιι6Ιι. Βι·ά6Ιγι ιιιτειιιμ ΗιΙϋιιϋ86ιι οπτι ἱ8 
ΙΙ6ν67ι6668ε πι6ι·ι ιι6ΙγΙι6ιι 8 Ει6ν6886Ι ει ιιειΒγ 68861 ΙιειιέιΙει "ω ιι·ειτνειιι, ειιοιι 8ι6ιιιροιιτιειΙ ἱ8ιιι6ττ6τ ιτι6Β', 
ιιι6Ιγι·δΙ Βι·ά6Έγ τ6Ηιιτ6ιι6 6ο6ι.1 8οΗιειιι τ6]ι6Ιγ68 8ιόν666Ιι6Ιι6ι, 8 ιιιιιτειτάει ιιιἱΙγ Ιιόων6Ι6ιιι6ιιγ Ιι6ροδάϋττ 
ει:οΙιι·όΙ ιιιειΒ·ειιι πι”. 686ιιιοιιγ6Ιι εεε 8ιίιιιι6Ιγ6ιι. 

Βο επ ειιΙειτοΙι Β'82ΙΙ8Β'8έιΒ'8.Ι 68 Ιιιτ6Ι6886Β·6 6 ν6ι·868 ΙιτόιιἱΙιειΙιιιειΙι ιι6ιιι 6Βγ6ᾶἰὶΙἱ Ιι66868 οΙ6ειΙοΙι. 
Μ6τι ιιοΙιει. Ιόΐ68ι68Ιι62, ιιι6Έγ δ! 6ΗΙ68Ζ6Ι68ἱ 826ιιιΙ6ΙΙι6τδν6 τ6ιιιι6, ιι6ιιι 6!τ;-Π!6Φ8 ιιιιιιιι:ειι 68Ζν6Β·οΙΙ6Π 
ειιιυγι 6Β'γ68 νοιιει8 ωειΙωιιι: Ιιοτο ]6ιΙοΠ16ιι6ο, Μ” Η οπι ΐ68τ6ιιἱ ειΙιειι·ιιει, 'ΓιιιότΙἱι ειιιιιγιιει ιι6ιιι ιι6Ι 
ιιιιωιωι, Μ” Ιιειιι·ειιι έιΙΙίτιιειτοιιι, ΠΙι8ι6τἱπτ ει Ιιοιιν666Ι6ιιι 6ΙΙειροιιει, ΙιειάειΙιοιέι8 ιιιό6]ει., ει. Ϊδιι6ιιι68 
8οΒ' 8 ει ιιωιιιιρ 8ι6Η6ΠΙ6, ει τε!ι·8ει.άει.Ιιιιι νι8ιοιιγοΙι, 6ι·ΙώΙ68ϋΙι 8 Ι(ϋ26Ι'ο68 Ι-κ6ρ6Ιι6π 6ϋ66 νειὲγ ιμ 

6) Ρε!ι1Μιι! ΒςοΗιό! ομ· ΜΗ: 
Κ!!ι Μνόιι "ο!εέ!όΜ!ι Βεδι·νόι|πι , 

Κονέ!8ός!ιε ό8 ίο!ίοε!!Ιιοι!ό8!ιει 
Νο ο88οίδι!ι , !εεγο".”ί Μ!!μίό8|ια, 
Αι ιιι·ι80αιιιιο!ι ΒΑςΥ ιιό!ιικΙό8!ιπ . . . . . . 

· Βιι·ε Κοιιιιε!, νιωωκ , ιιοιιι νί8ο!!ῦ!ι, 
Ο .!όνι!!!εἱι. Η Για ο!ι`ο|οἀί!δ!ι· 
!Ε6]6ί !ιο"έ«!ό! Με ιιοιιι Υ832“δ!ι; 
Υ!882ειιιιι!!νόιι !ιϊι!διι!ιοιι Η ει-ιιι6ιι. 

Πέμα ό Νιι·νόα!ιοιι απ: Ει3οόο!ιιιο|ε, 
Β8ει!ι "ή ΜΒιιΜκιι-ο8 κοκ @Με πόρε!: 
88ιι! ιιιόι!.!!!ι·ει εο!αιιι ο!ι·ο"έιιο!ι, 
Ποεγ :ιι οΒγ ιιι·ιε!ειιιδ! πω" !'6!!οιιο!ι. 

Νο Μι !ιοςγει!οιι86ιπο! ο8ο!ο!ιδιΠό!ι , 
Βιι1Η8όΕ!δΜιοιι Μπ!! οο !νο!!.α.ῦ!ι, 
Μπι Μ!όιι δ !!α!!! !ε"διι 8οΕόί8όΕι.δ!ι, 
Αι εο!ιιιόι·ι. πιοι·ιι!ιδ! Ηι·ε!κε"!οττό!ι. 

Ν. ι·όοη Ι2!. Ο:ΙΙε Με. 

Μιά: !ιιο!γι η” Πά›ιε! !ο!: 

Νπαχ "Β Μια!" οιι.ηοπ , "ΜΕ, :ι·Μ|!πωΕ: 
Εκει:: καὶ: ίπεξηθκπ πι«:ρ πω" ωππἰλιι!!ο|κ? 
»πιο !ιδιδίιο!δ!ι Η #.ΒςχΜέ86 ι·ό.8·.!ό!ο!:, 
ΥΝέι!δ σκακι" νο8ι.ιιι ιι!ιιιι·3ό!ο!ι! 

Ο” ιει·ιι 5ὸ νε!ιιει ΜΜΜ: ωγ !ιιιιόο8ιοΕ, 
ΚΜ οε !1"έ58έρ,'0 εεπιπιι`π: ]ό|ε °π“Β|ί! 
Τι πω”, Μιιο86!6Μιοιι ιιο!ιειι. ΜπιιιιιΏο!ι , 
πρωι; !ιδ8ο!ιε! 822!!! ιέριό!ιιόιο!ι. 

Βάια8ι ]ό"εϊμοΜι:ιιι οιιιιεί 80!!! !έιιιιέιοΕ, 
Α: Η !ιοιιιιε!ο!Φωι !!χι!Κο"!!!!86 !!!!ιιιέιε!ε: 
Με ιιι!ιιε! οπε! “πω” Η πιο εοιιι!οήιι.ιε!:, 
!ιιοςδπ οι·"ιιιέ!ιει! “Π!Ν !ιιιιιο88ΜοΜ 

.Η.ιιι!ιοι· ι·Ηόπδ!ι , Μ!ι νόςο!ώοιι !ει.!ιοι!ο!ιΞ 
Αι ι·ειςιι!πιει88ειιηςει.! Η πο ςοικ!ε!]ειιε!:: 
1ό ειοη;ει!ιιιοΜιειιι αΜ!!ι ιιιημιιιιι·ιιι!5ειιοκ , 
Με” ει* οιεδπι!ιοι·ο!ιιιό! !!ι«:86:οΗιοιι ι·ειΠοΗ. 

!8ιοιιίδ!-ο8 νέει·ι !!ιοΕ!ιοι·οιιόΜΜ.ιο!ι. 
"ιη) α; οπερΙ,ιοέρ6Μ Π) @οι [ιί"κΠΜκ . . ε . 

Υω·ΙιθοΕ Ιω" οίπ!Μυα, Σ!. ο·Η». οε». 
ΜΜΜ: 6ιι ΗιιοΜ6!ι, Μ5ιωΙτ, !ιμ!!ςει88Με!κι .. . . 
θ'οπωεά! 1!8 κπάοό! Η ο! οε Ιι6816ΙοΕ , 
Α; εκφίπ Μαύρα !!· π)οπιπρασοά!ο!ι·. 

Π. Μ, Μ. ω. ω.. 
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πειΙιΙι ...ω0ιω ποπ ε,πγΙιοι·ιι ΜΜΙι ἱε πως πγίιάτιιππΙι, Με ϋπτπάιιττοΙ ε τϋπετεεεπ ίι·τέιΙι Ιιοι·ιιΙι επιπε 
Μει. 

Α. ιποπάοιτιιΙι πεάιΒ ιιππγιτει ἱΙΙεποιε 'ΓιπότΙἱ Ιιε!ι·πιοοιγ πιππΙ!:!]έιι·ει, πο” ε” π πιέιεἱΙι Μεττ ει πιτω 
τόΙ, πεπι ο τό.ι·ΒγάέιετόΙ ΙώΙεεόπϋπ οιεί!ΙιιΙιεεποι. Οεά. πεΙιε!πγ άειι·ειΙιπι πω, ιιιοοιγ εποειΙιιοπ πω, πε 
ΙγοπΙιοπτ π ΙιεάοΙγΙιοοπ ἱε επόΙ, π ποΙ ωωΙΙἱΙι επἱνο ι‹όποιεΙιΙι νοττ Μ...τ π τε!ι·Β·γειΙτ επειποΙγοά‹ιΙιιοπ, 
ιπιΙγοπ μιά. ,,ΒιπΙυ. νοεποεε”, ,,Ρει·επγι, ΜπἱΙέιτΙι ε. 'Γϋι·όΙι ΒέιΙἱπτ ΐοΒ·επΒ·ει”, πιοοιγοοιιοπ εΙΙεεεει·εκΙόε εε 
Μπετ ϋιπΙἱΙι οι, ,,'Γϋι·ϋΙι .Ιό.ποε νιτεπεεμ”, πιοοιγοοι π ΙιδεπεΙι ΙονεΒ·ἱ πειπεε οε ει·άοοιιεε ]εΙΙειπεπ ΙιΜ!Ι 
π Ιιοιππ-τπΒ·οειΙιοάέιε πιοοιεπο ἱε νοππόνει τεεπεπ. 

Α επ!πάεΙι, ιποιγΙιδΙ Ήπεάἱ Μ, οιδειπνέιΙιππ !Β·γ πά«.ιτιΙε οιδ: ,,Βι ]οοιεπ νειΙό ΙιϋπγνοοοεΙ(ετ επίπ 
πωἱ πεπι οΒγεΙιετι Β·οποΙοΙέιπι, Ιιοπειπ ΙιοΒ·γ πι» Ιιειάπποπό, Ιιε]νίνό, νέιι·ειΙι- ιπι·οεοΙι- !'0Πω ε. νέιι·πειπ 
8ποι·ίιΙτ ιιιιιΒγε.>.ι· νιτοπϋΙιποιι Ιοππε πιπιιεπΒ· π.ι......ιΒ·.. πεπτϋεεεεϋε πιοππιοι·πάπεοΙιτε; επ ροΒ·έιπ εΙΙεπεεΒ· 
ποιε πιιπιόάοπ οιΙοπε έιΙΙΙιπεεπιππ.ι‹ ε. ΙιοάπΙιοπΙειππΙι.” Ε! ειΙιεττ έ! πεπι εεειΙ: ποτο εποεδ τοιτεἱποι: π,... πιἱπτ 
ΙιἱΙιέιἱπειΙι οιπιοπάέιεπνειΙ, Ιιππεπι Ιιοι·οπΙιεπτ ΜΜΜ ειδττ Ιιππάιτπε, ἱπτοε, Ιιοι·ποΙέιεεοΙ ιΒγεποποιι οιει·πι; 
ε π." οιει·τεο, Ιιἱποπγἱῇπ π ΙιππέιΙιοπ οιτει·]οάτ Ιιίι·ε 8) , ε πιιιπΙιέιἱππΙι Ιιπρόεεεπει, ωεω..ει ΐοενο Ηοιτιιἱ 
πω... Ιιίιεπ ω..Ι ιιτόΙιΙι ]ό ..πωπω ΐεΙνοοιτε εποιεεεπόπγνοπε ·'). Βο πιοιιπγἱι·ε Ιιοοεϋ!!οιτοιε ιπιιπΙιέιἱ π 
τιπΙόεοΙι πι..Ι πεπι εεοΙι πι πιειΙιΙι Μί!ΙεΙιιοπ, Ιιειιιοπι ΙιἱτοιεεεεΒ·ετ ....Βιωι..ι πιώ Ιιιοι·ιέιι·επιτόΙ π., τϋΙιΙι 
ποΙάει τιιπιιείτ]ει. Ι. Ρει·άιπε!πά Βποι·νέιι· οετι·οιππ ΐοι·άιτέιεέινεά π. ιππΒ·ει τιπΙόε πάνειι·ποΙεέιτ Ζει!πιΙιοΙει .Ιέιποει 
Ντιπ πιοΒ· 8), Η ππτ πιἱπά Βεπιππιππ.Ιε, ιπἱπά Βοπ!ἱπἱπιιΙι πιπ.Β·π πι..Ι εειΙιϋιΙϋ!.τ Ιιἱεάπεειἱ ...ιππο 
ΙιέιΙπιπ ΙεϋιΙϋττε, Μι· ΐοι·ι·ι!εέιτ πες πεπι πενοοπνο ο). Νειπ ΙιἱΙιέιποΙι, π.. ιι”ειπ οπεπ τιιάόεπειΙε οιΙιιο 
εποΙοεοτ 'Γεπιοενιιτ οετι·οιππτόΙ ω) επιπτε πεπι επγεΙιπάε πιι·ιοιπ πιἱπτ 'Γἱπὸ!Ιἱ νοι·εεε ι.ι.τε.εέ.].. έιτάοΙπο 
πέιεέιππΙι: ε” Με Ιιιονοποιοε, ποιγοπΙεοπτ ει. ΙοττάοΙοΒ· τϋνιάἱτινε, ι..πωι.ω ΙειτεπόΙειπ ΝΜ!νοο, π άειεεἱ 
επι τϋι·ιοποιιτόΙι ιπόά]έιΙιοι ιάοιιιίτοττ Ιεἱνιτεοι, ά.. πιοοιγ 'Γἱπόάἱ δεπἱπτε επγεπει·ϋ οιΙιιοεποΙεεε ΙιοοεοΙιοοπ ίι]ειΙιΙι 
Ιιοοεετ πεπι «πι. εππγι !ι!!ΙϋππεεΒ· ν” ΖεέιπιΙιοΙεἱ ε.. 'Γιπόάἱ πω, πιτ δ πτ ἱε ΙιοΙΙπει!ίιεεειΙ πιοΙΙδπ, άε 
Ιιἱποιε ΐεΙΙιιοοεπππΙπεΜ οπεπ οιτ έιτυπο οι, ποΙ δτ π ποΙΙεϋΙ, Με), ιπεππενοοππε, Ιιοι·ΙιοΙιΙπ "). ΜεπιπΙΙοιπ, 
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ε) 0ι!π !Μει!!ιι ιππιπιπ! ειι]Μ ε Ιι!!"ε.!επόεε !ε ,,Βςόι·" νόπόπ: "ΒΜ !ι! "Με . . . ΤίπόιἱίπαΙε λϋάΙ: πάω! οε οι·οπάε!ια." 
7) Α πομ Ιιι·όπιππ!ιό! Με!!! ι!!!πει!ι !!ε!!ει!πι!!: Μ. πωπω Η!ε!οι·!ιι; διεμι!! νε"ει!ε!ειπ; Αι ωΕ '!'οπιοενιΞι· ε!νεπόεε; Βιιι!πι Α!! ω...ι Μ 

ε!οι·ιό]ιι; δι·ι!ίιε πω.. νεειει!ε!ιπε; όε Βεϊιι·νι!ι·. 
8) Βοπ!ο Με, πο" Ε'εα!!πι!πι! πι! άίο.ιέΜείπί Μι!!αάπ, !'οι·ι!Με!!ι !ε π......ι..ι.ι.-..ι (!, !!!!!οπε Βπε!ιπι·πε!ιει·Κεεε!ι!ε!ι!ε Με !500. Ψ!οπ, 

!782. Μ. 582-3 !.). Βοπ!ε !οι·ι·έιεέι€ πειπ πιάοω; Με ιπίπ!!ιοΒγ Τ!Μ!!! !ιι·όιι!!ώ.!ι!πιι!ι πγπιπιπΙ.π:ιι εεπ!ι !554. ιπιιι·ι!πε!ιππ ίε.ιει.!ε!ε!! πε, 
Ζει!ιπ!ιοΜ !οι·ι!!!ιιεει μπω !553. εερ!ειιι!ιει·!ιοοπ ιππωιι, !ι!!ιε!ό πο" Τ!πόι!! ε Ρω·ι!!πι!πι!πε!ι π.!ι!π!ε!! !ώ!ε!ε! πω. !ιόι!ι·ιι!!ιππ ιοι·ο!εει 
ωιω σ. !ι!ι·ι!!γ πω... ε πο" ει! !πΞ!όπδεοπ ει. εμ! εεει!ιι!Μι·π ιπό!!ό ιοι.ι.ε!ι ει·ι!εΙιε!νόπ, !ώι!οιττε πι! Ζεπιπ!ιο!ι!νιι! ο!ει!!ιι·π ι3ι.!ε!ε! περα. 
Βμε!ι!ι·επ! "παω, πο” Ζει!πι!ιε!.! 8ι. ί" !ιόειίι!! πιππ!ιΜ πιεΕ Ρει·ι!!πόπι! ό!ε!ό!ιοοπ (ιι ,,!!ει·πιπ πι! Αει·!επι Α. ΜΒΜ!. εεεπιι·ιιπι Με 
ν!ει παι·ι·ιι!ίο .Ϊοαππίε δαιπ!πιεί" ε!δεπδι· Βεπιπππε !558-!ι! πόοε! ι.ε...ι..... !ε!ι!ιι!ε!ώ!ππ .ιε!οπ! ιπεΕ) Βε!ιό !εινππππ!ι, ει. εμ! !ιόεπε!ε 
π.!ιιιι!ε!!ιι. . 

9) !!ιιοεπ!ι ιι Πε!ιό!ιοι πι. ιι.!ππ!ό !ενε!!ιοοπ ποπι !ε!]εεί!! ε !ώ!ε!εεεόπό!, πε πιο!γετ, πι!π!ι!π Ζει!πι!ιε!ιι! Βιι.πιπππει ε" πω!! !ώπγν1ιιι·!ιππ 
ε!π«:ποπ πιεΕ, Βοε!!π! !ε!ι!ιι!ε!ιιέι!ιιιπ πει!!Ε πω” ι.!ιιπ!ό !ενε! πἱι!πμ!!ι, ποπι ε!νπεπιπι. 

ω) Ι.. ,,Βιιριι€πε!!π ιιι·ε!ε Τεπιοιινέιι·!, πεεει·ϊρ!π πω· !ωιππειπ Βιιιιι!ιπεπιπ, !552.” Β!όιπΒι· Βοε!!ιι! ω!ι!ιι!ε!ιι!!ιιιπ , Βπε!!επε, !588. Μ!. ει 8!3 
- 8!8. !ηιε!ιιοπ. Νεπι ιι!ωι·οιιι !ε!!οππ!, πο” πι. !552. ενπε!ι πιο πό πενε ιιι.ιιπ !ειε!ενε! Ζει!πι!ιε!ι! ιι πωπω !ι!ε.!όι. ιι!ιιιι·τιι ω..ι..ι, 
!ι! 'Ι'!πόι!! ει·ει!ει!ε! !553. επ!!! ποπι !ε!!ιιιιι.π. 

!!) Απ. νει! α. !. !1ό:|ιο, πε! ιι !ιοεοπο!νπ! ε!ε.ιε!ιι~.'!! πω. ,,Ωποι·ιιπι!ειπι !ιοᾶ!ε ιποι·ε Με! τεει!!οπιιπι απ”, εα πιιι·ιιπι ε!πειι!:ιι·ε !'ειπ·οπι, 
ποπι!ππ ι·εεοπεει·οπι.!! Τ. !. Τ!πόι!! ε πω. π ι!!εεόοπ ε!εεει.ιο!ι ι....ιι ει·ιε!ιοπγεες!ιό! , Πιοπδι. νει·εε:.π!ιοτ πω πε πω! πενεϊνε!. Μός!ε 
επιιγ!ι·π πγοιιι!πιπ !ιϊπε!! ι.οι·ι·ι!ιιό.! Ζει!πι!ιοΜ, ω." !.οεοπα! ι!ι.ε!:πε!.ιιι. ,,!ιπ."!π ι!ει!!ιε!!! θιερ!ιπππε Ι)ει!!ιπε!ι, Βοπ Λ!!'οπεο Ρει·ει Οπιπρπ!, 
Μι. ε πιαε·γει· πειτε »πωπω πιε,ς!ιί!όππόι!ε!ε: Μπα! ε ιέιπ επει·ε!ε!!ιό! !ε Με Οιιπιπεπε!ι Μττ. σει!!ιιι! π. .,!ίγι επιπρο-”πιι!ι πενε:.ι. 
Πι. ιο!ιέι! πι” όΝε!!ε ει·ει!ε!!ε!. Μέι.ιι!ι. οππε!ι πγοπιιιιιι!ε! πιω,... !ε !είοι·ι!!!.!π. Βμι· πε!ι·οιιιι!!ιππ, !. ι·. 2!. ν". ει ει!!: 

(!ειιι!π "επ !ιε!Ϊεπ Βιέδι· νέι·π νπιέγοπ, 
Αι ν6!"ι·ε !·ε!πήΙ: εεγ !.εαποι·πωινοπ. 

οι·πιοιιππωι !ιο!γει.!. Ζεπιπ!ιε!ει οι οι·, οι·«”, οι·οωι€-!ιό! ει! ο!ιεε!ιοιΙ.ῇιι. Μ: ,,!!1οπε πιι!άιιπι ε”, !π ειι!πε !ει!ει·ε ποε!!π! , πω! ει: 8ιιερει.·ίο 
ε! !'πιιΜίο.σο, !πηιιο ρι·ε!'ιιπι!ιιιπ νιι!!ειπ νει·μοπιε .. . εει·ππιιι· Αει·ιε." - πω-.ει....1... πο" Ζεπιπ!ιε!.! πω: ω!!! !ιέι!πι!ει!οε ε!ό:!ε! !ι·ιιπ!, 
κ!!ιιό! όππόπ ιπι.ιπ!αι! Μαα! !ώ!εεδπόι!ε, !ι!ιοπγίι..!ε ίι.!π!ι!ι ει.ιιω.π. !ε, !ι! επει·!πτ έ! Βοε!!π!ι.ιε Μπι!! πιιμοπ εο!πιι. Τοι·ι!ι! Ζιο!Επιππι!πε!ι 
πωπω, ιι πε!!ιϊι! πο" π! ε” :ιι.όν2! π. ιπεΕπενειπε. 8ό! εποπε. ρ!ειΕ!ιιπιιπει! !8 νιιι!ε!ι.π!!!ι πωπω !ι·επγι!!ιιιπ (!. Κ. !ι. ρήν. Απιε!μοπ, 
Π. 208. ο πω. !.). 
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Ματε Ιιει]Ιειιι«άό νειΒγοΙι Ιιιιιιιι, ιιιιΙιοιι Ζ8ειιιιΙιοΙιἱ οΙΙιο826Ι68ο ΒιιΒ·οιιιοΙι 1δ56-Ιεἱ ο8τιεοπιειι·όΙ ἱ8 π) 'Γιιιόάἱ 
οΙ!ΜϋιιΙε ἱ8ιιιοι·ετΙοιι ιιιιιιιΙιέι]ειιιειΙε ΐοι·άίτει8ει. ΜιιιάοιιοΙι οΙδττ 6ι·ειΙιοιδ Μ οπυ ΙιϋΙΙϋιιΙι86Β·, ιυοΙ)ε Ζ8ειιιιΙιοΙιιιιέιΙ 
οΒγΐεΙϋΙ ΒΒ·οι· 68 Βοἱποτ , ιιιό.8 ΐεΙϋΙ 'ΓοΙεει] 8 οι έιΙτιι.Ιει. 8ει]ε!τ 8ΖθΙΙ6ιτι6 8ποι·ιιιτ έιτιάοΙΒ·οποιε 'Γοιιιο8νειι· ο8τι·υιιιει 
Ιοιι·ε!8ειιιοΙι ιιιόι!!ει, ΙεϋΙϋιιϋ8οιι ει Ιιο8:6άειΙΙιοιει8 ΜΜΜ νεπ. Αιιιοιτ ειιοιι 8οι%ειτειι οΙδειάέι8, ιιιοΙγ οι ετοάοιι 
Πειτ νετ88ειιιΙιειιιιειΙι ΐεΙοΙ ιιιοΒ·: Μ ο” 8οΙειίειΙ τεΙιο8Ιι ρετἱοάοΙοΒἱο, 8ι0!ο8866 ϋ887ι6ΓὐΒ·Β·ο8, 6τειΙιοτδΙιΙι Μπιο 
ιιοτεΙοΙι; οττ ει $ο0Ι:0Ι!) ΙιοΙγιι·ειτι τει]6Ιιοιέι8 ιιτειιι 8ϋι·ί!ΙιΙι 68 το8ιιΙοτε8Ιι Μι· 8ι6Ι'8%.ιΙιΙ1 ειάει.τοΙε, ιιονοΙε 68 826 
ιιιοΙε: Μ ΙιδνοΙιΙι Ιοιτε!8, ιιι«άοΙιοΙέι8 , ΜόνεΙ τϋΙιΙι Ιιο8ο6ά; ,,ΒιιΒ·οτ ο8ιτοιιιέι”Ιιειιι ει ΙιοΙγ82ιιι ἱ8ιιιετδ]6ιιοΙι 
ιιγοιιιειἱ: Μ ειιιιιοΙι, Μ ιιιἱιιτ ο8ει8ιέιτι τϋι·ι6ιιοιιι·ό ΙιἱΙιοτδΙοΒ· ει: ο8ιτοιιιΙό 86Ι'6Β' τιιάό8ιτέι8έιΙιόΙ ιιιοι·ίτ!ιοτειι. ΜοΒ· 
ει' νέι.ι· 6ιιιιδ]6ιιοΙι ΑιιιΙιοιιιἱιι8ιιειΙ: !”οΙοιυΙιτ68ο ἱ8 'Γιιιόάἱι·ει οιιιΙ6ΙιοΜοτ, Μ ο ΙιοΙγοι ιιιεὶ8ιιττ ἱ8 , ιιιἱιιτ ΙέιιιιιΙε "σ, 
ΑιιιΙιιιιιιι8-82ιΒ·οιιιοΙε ιιονοοι. ΜιΙειιοΙ ΐοΒ·νει ιιι6Ιιε!ιι Β·γειιιίτΙιει.ττό, ΙιοΒ·γ Μι .!ειιιΙιιοινιοΙι !”οΙοΙιΙι οιιιΙίτοιτ ειάειτιι 6Β·γ 
'Πιιόάἱ-!6Ιο Βιιέοιἱ νο8ιε«ΙοΙοιιιι·δΙ ιιοιιι ιιιοι·δ τ6νοά68 , οπ ἱιιΙιέιΙιΙι ει: 1556-Μ82οι·ειι6868οιι νἱ882εινετι, ιιιἱιιτ 
ει Μ. 6ννοΙ ιιτόΙιΙι Ζώηἱ ΙιειΙειΙει. ΜπιΙ ιιιοΒ·άιο8δϋΙι 8πἱποτι ο8τι·οιιιοι τε!ιισειΙέι, πιοΙγ οΙ6ΙιΙιἱ ο8ειΙε Ιε6τ 6ννοΙ ο8ν6ιι 
ιιιοΒ· 'Γιιιόάι ΙιοΙο8νέιτι ιίιειάει8ει ιιτειιι, οιιιιοΙε ΙιειΙέιΙέιι·ιιΙἱ 8ο]τεΙιιιιιιιΙιοι ιιοιιι ι·οιιτ]ει Ιο. Βο Ι:ιειΒ·χιιιΙε Ζ8ειιιιΙιοΙειι. 
Νει”οΙιΙι ίΙί8ιτ νουιιειΙε νοι·8οΙδ Ιιι·όιιἱΙιει8ιιιιΙιι·ει ει Ιιοο8ο 8ποι·ἱιιτ ιτ!6Β πουι οΙ6Β·Β·6 ιιι6ΙιέιιιγοΙι 6”Ιιοτιι Ρ0Ι'ε6108 
Ι!'οι·ειιο, 8 ειπ 6ι·άουιΙοιι τεΙιιιιτ6Ιγί! Ι8τνέιιι|ι ΜἱΙιΙό8, ΜΙι 8ι0Ιώ.80Ιί 8ποι·ιιιι ΐοι·ι·ει8ειἱΙεειτ 8 ιΒγ 'Πιιόάιτ ἱ8 οΙ 
ΙιειΙΙΒ·ειιιέιΙι, άο ειιιιιέιΙ ιιιΙ-:ειΙιΙι ΙειΙιέιιιγει8πε!Ιι. ΠΒ'γ8Πἱ8 Ρ0τΒ'6108 Οοιιιιιιοιιιειτιιι8ειἱ ι. 68 ιι., Ι8ινειιιΠ °εότ86ιιοτει 
πι. χω. 68 :ινιιι. ΙώιιγνοἱΙεΙιοιι, ΙιοΙ ειιυοι ει .Ιέιιιο8 Ητ. ΙιειΙέιΙΜόΙ, οπ ει 8οΙιυιειΙΙεει.Ιιάἱ ΙιέιΙιοι·ίιιόΙ Ιιοπάνο 
@μοτ ο8τ!'0!!ΙέιἱΒ· τϋι·ι6υτ άοΙΒ'οΙιειτ τειιΒγειΙ]ειΙε, 'ΓιιιόάΗ 8οΙιοΙ Ιιει8πιέιΙει.τΙει.ιιιιΙ ιιοιιι ΙιειΒγτέιΙι , ΒγειΙει·ειιι ιιγοιιι 
ι·όΙ ιιγοιιιτει !ώνοιτ6Ιε. - ΑΖ ίιιειΙιΙιειΙε ΜΜΜ ιιιοιιιιγιτ Ι:ϋ8ΠϋΠπ6Ι! 'Βιιόιάἱιιει!ε Κειτευει 68 Βιιάειἱ Ρετοιιο, τιιι!!ιιΙε. 

Βιιιιγιτ οΒ·γΙιοι·ιι τέιι·Βγει.Ιιειτ οΙδειιΙό Ιει·όιιἱΙεε!ιτόΙ. Ηέιιτο νειιι ιιι6Β·, Μ” Ζ8ἱΒ·Π10Π6. Ητ. ΙιτόιιἱΙιέι]έιτ ἱ8 
!!ι6Ι'ω8$!!ιί ιιιοΒ· τϋνιάοάοιι. ΙΜ ποικι οΒγ6Ιι ιιιἱιιι 'Γιιιιόοι Ιιι·όιιιΙεει!ει ιιοΒ·γε«άἱΙε 68 ι·68ιΙιοιι ετϋαι Ιιόιιγν6ιιοΙι 
νετ8οΙτ Ιόνοιιειτει "). 'Γιιιόάἱ ιιιειΒ·ει, οι·εάοιι6ιιοΙι πιοΒ·ιιονο268ο ιι6ΙΙεϋΙ, ΐοι·εΙιτέι8ιιειΙε πιοιιε!!ει. ιιιιιιιΙιέιιέιε ω), ιιιοΙγ 
Μι· ιιιΙ8ειΙιιΙι οι νοΙιιει., 8 οιιιι6Ι "εϋΙιΙι: ιιιοι·ι οι οι·εάοιιιιοΙι 82ε!ιιιο8 ΐο8ιδι 826ρ Ι'68ι6ἱ νειυιιειΙι, ιιιιΙι Β·οιιι:Ιο8 
ΐοΙάοΙΒ·οιε!8ι·ο ΙιίνιέιΙι ΐεΙ ει ,,ΙώΙτδτ”: άο 'Γἱιιόάἱ ιιοπι νοΙτ οπ. Β ίΒ·γ ο ιιιιιιιΙιει πιιιι«άου 6τάοιιιο ιι6ιιιοΙγ ιιγοΙν 
ιϋι·ι6ιιοει 6!ΙΙ6Ι:6886Β'6ΙιΙ16Π ΙιειτέιτοοόάἱΙι: 8 ειποιι ν6ιἔ 82ειΙιει82Ιιειιι, ιιιοΙγ ο ει. Ζ8ἱΒ'Π!0Π«Ι ρι·6ιιο8τ86Β·ει. ειΙοιιίτει8ειτ 
Ιιο8ι6Ιἱ οΙ. Ε!ι. Ιιοιτδ8 τεΙιἱιιτοιΙιοιι ιιονοιν.οτε8: ιιιἱιιτ πέρπποπάει, ιιιοΙγ ο ιι6ρ 8ει]ειτ8έιΒ·ο8, 68 ο8οάε!Ιειτο8ειιι νειΙό, 
ιιιοιιάΙιειτιιἱ Ι6ΙοΙετειιιἱ τοιτοΒ·ι8ιε ιϋΙιιϋιτοτι οΙ6ιιΙιΙιο; 8 ει.ιιιιειΙ ώμο ιο, πιοι·ι οιιοιι, ει. ιιορΙιοιι ιιι6Β· 'Γἱιιόάἱ ιά6ττ 
ἱ8 Με ειιΙιοιι ΐοι·,ιιιοιτ 6ιιοΙιο8 ιιιοιιάει ο;" ειάειττιιΙ τϋΙιΙι οπο, ιιιἱΙι6ρ ει πιειΒγειι· ΠορΙά!Ιώ8 ει τ6Βι ιάδΙιΙιοιι, ωι 
οιιιοΙΙιοάνο ει ριι8ι.τιιἱ 68 ιιιειΒ·ειιι 6Ιοτοιι, ει Ιιἱι·έιΙγοΙι άοΙΒ·ειιτ ἱ8 Ιιονοιιτιι Ιιδι·6Ιιο. Απ οΙνει.8ό όΙ'ϋΙΙ!68τ νοοιι«άι 
ει» ε«άάιΒ· 6Β'ο8ι6Π ἱ8ιιιετοιΙοιι άειι·ειΙι Ιιἱἱι·εΞι8έιι. 

!!)ιιοΙι!;ιο !ιο!!οιιειιιι, Υ8ΒΥ νε!ι$ νειΒ·χ "8!!! Ψο!!: 
'Γε” !ιδι·ιιιο !ιοιι;γ ρο!ιο!!ιει !ιοιιιοιι! νε!ι.; 
ΕΜ, !Πι.σ8 ιιγο8ιοΙγά! δ ο!! ΜΜΜ νε!!, 
Νόβι 8ιοΒ·ιιι6! "ε" !ΠΖσ.: οιιι!ιοι· ά!!! νο!ι. 

π) ,,0!ι8!ι!!οιι!8 πρι» !ιι·οιειιι8ϊιιιο νει·ιιομιο οηιο.8ιΠο, Βιιιι!ιιιε!"ε Βοιιιἱιιι 1.ό!ι!ι"δι· οιιι!!ιοιτ Ι.ε!ι!ει!ό!ώ!ιωιε !ιι!ιοΙό!εα ιι"ιιιιιιι, ιιιε!γ Βειι!8 
"οι·ιιιι. Πειιιιειιι! !558-!ιἱ !ιΜΗ” τε!ι!ιι!ό!ιει!ιιιιι Μ· ε!ιιι Μεττ ω: ,,0!ι8Μιο Ζ!ςο!!!!σ!!8!ι Αιι: ιιι.ιι.ι.νι. ι!ο8οι·ιρι.ει ροι· .Ιειιιιιιιοπι διιιι·ι!ιιιοιιιιι 
Τιι·ιιιιι.ι!οιι. Ρειιιιιοιιιιιιιι.” 

κ!) Α 4.8. !) .ιο"τοΙ.ό!ιοιι. Μ: ειι. !ι ό"ι·ονεοιιόό, Μ" Ζ8όιιι!ιοΙιί ι" !ινιια: ,,Ζιεοι. ει!» Απεοπιο ιμιοι!ειιι .. . ροιιιιο” ιώι.ε!ε!ι!ι .ιέιι· ο 
ΤιιιόεΠ ,,ΑιιιΜιιιιι8” !ι!!ι.έιο !ι·ει8ιιιόό.ιει!ιοι , ιιιιιιι ιι !ιε!γοει Αιιιιιοιιιια8-!ιοι. 

Η) Νό!ιε! ρόιο!ο!ει απ, μια. Βοι·!ιει!ει !ιιι·έ!γιιό έιι·ιιιεΞιιμι!, Μ" ει ΜΜΜ ρι·όρο8ι.8ειε ιι!ειρι!ιι!8ει ε!πιοι·ιι!ιι8όνει!; ιιόιιιε!γ '!'ιιι·όε!ιιόΙ ιι!!ιει8οιι ω 
ιιονε!ιι·ο !8 νι!ειςο88όςοτ Μ”. Βι·ι!ε!ιοο ιι Μινε!!ιοιό !ιε!γ, ιιιε!γ!ιθ! ει !ιιι·ι!!γι επσιωειόει ι·οιιιιι·ό! Ήι·ιόι!! και !ώι!ιε!οιιι ιιόιοιοι !ειιιιι!]"!ι 
ιιιοε. 28ιςιιιοιιι!οι ι. ι. η” !ιο"ό!ιε!!: 

θοιιι!οιιι ιι6!ιοιιι ι6Εοα πι!! ο ι!ε!οει·ιι . 
Παω· !ι! ιιι6!!ό "Με ο Μι·έι!γιιέΕι·ο: 
Αι όιι νδι·ιιε! Ή!.!!!82!ο!!:ιΜ όιι οπο, 
ΑΜΠ! !ιοιι:οεε! οι !ιιι·οιΙει!οιιιι·ιι.. 

Βειιο . !ιδ!«:8ο8ό8·ο ιιό!ι! 3ό νειω·οιι, 
Α !ιειι!ιι!ιοιό.5ι·ιι ο!ό οπο νιι"οιι: ' 
Α !δι·ι·όιιγ !8 ιιιιι.ιιι!]ιι Μεγ ι·οό "ιι!!ιοα, 
Απο" Ει·οοέΜε !ει·ίπχοιπ !!ά!ιι πρμπο 
. ' 2?!, ΒΚ!. ο". 

!5) Ε: ιι Η οι! πιιι€γειι· ιιιο!ιι·ο !'οι·ι!ι!έι, 
.ι·ω.ιμι Αν ωιιΙι διαη” ροπάΜά. 

:ΕΟ 

κ. 
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διόιιιτοι 'Πιι· Μίι·ι"ιοιιοΙι ΜΜΙι :. 
Αι ιιγοιιιο!μΙΙ τειι·ι.!άΙι Ζε!Β·ιιιοιι«Ι Μι·ιΙΙιιιι:ιΙι; 
ΙΙΙι·εοΙ!, ιιιΞιιιιοΙ!, Μι ριιι·ει.ιιιι.ιιι·ιιΙι νεΙΙειΙ! , 
Αο πάεγ οιαΙιοι· !ιειιιι!ε ιιι·εο.Ιι νεΙιει.1ιο!ι. 

ΙΙι·εοΙι Ιιειιιι!ο άσι"ιέσι·Ι Μι·Ιιοιο!Ι, 
Οο.ιιοοΙΙοι·ἱιιο !ονσΙνάΙΙει!Βσι! Ιιάι·ΙιοιοΙΙ, 
Α ΙώΙ ιιοπιοειΞι· ι!ιΞΜιισι·Ι !ώι·!ιοιοΜ. 
Π:ιιιιἱε νι!ιιιπΒπόεσΜ ο€·γἱΙι Ιιόι·ΙιοιοΙ!. 

Να!" οοΙι 6ωσει! 'Γσι· Ιιδι·ἱιιο ΜΜΜ νε!Ι: 
Β" ΝΙιοε ΜιΙίοι·οάόΙ ο” ΜΜΜ νεΙΙ, 
28ἱΒ·ιιιοιιι! οιό.ιιιιιι· ΙιοΒ·γ !ιοιιιιο ΐοι·οι!οι.Ι νο!Ι, 
Μι!ι·ια Μι·ι!!ιχ Ιοι!ιιγό.νειΙ οα ίοι·εόι!ἱΙι νεΙΙ. 

$οΙ! ΙιάΝει ιισ!!ιί'ιΙ νειΙό Ιοιι.ιιγοΙιιιτ, 
8ι.σιι ιιιοιιιοοε!εσ!ιοΙ σε εισΡ-ι·ιι!ιέεοΙ!οί, 
ΚίΙιιιοΙ! ΖείΒ·ιιιοιιι! ιιιοΒ·"ιόι!!ο ΙιδΙι!οΙιοΙιοι, 
ΗοεειοεάΒ·οΙιιιτ σε δ οιόρ ΙἴιδγοΙιοΙ ΙΙ). 

Βπί: οει!ιιιάι·ιιιιιι 'Για Ιιδι·!ιιο ιιιοΒ·ιιιοιιιΙι!; 
Βπι ΜΜΜ: Ιοειοιι :ιι·ι·όΙ "8Ε), ΒοιιιΙΙ:ι, 
Μἱιιι δ άΒ·γ:ΞΙ ρο!ιο!!ι6! Μιιμειωιι, 
Η σο” ιιιοιιιιγοι·ειό.Β·ι·». !μιιΕειΙΙιοεεει. 

Κοι·οιιάτιει!ι ετσγ Με έΒ·ι!Ι: ο!ι·οιιὶά: 
'ΓἱιοιιΙιάι·οπι νι!ι·:ιιιι. δ οΙεω.Ιωειι.:Ι., 
Νγο!ονιιιι οποι· ίοι·ἱΜόι·ι ειδ.Ι:ιΕοεΠέι, 
Βιιι!ό.ι:ι διοιιτ- Ζε!ειιιοιιι!οι :ινν:ιΙ ι·οΙιΒ·:ιιι!. 

ΒοΙσ ,8·οιεΙειμάςοΙ, μιρο!αιι. "Μπι, 
.ΙόοπέιΒ·οΙ πι:ιω, ιιοΙαιΙ Με οιι;οι!ο, 
8ιοιιι-ΖοἱΒ·ιιιοπιι!ιιιιΙι ὅ επι ΐο!ιιονοιΙο: 
Π:ιιιοιιιΙιει όΒγάΕ οιν:ιΙ Μνσ!ο"ο! 

ΖεΙσιιιουά, @γ @το οε ει ιιορ ]οΙΙοιιιιοεο ο Ιιονοε εοι·οΙιΙιιιιι ιιιοΒ·Ιορδ νιιΙό8έι%·ειΙ Ιιοιιΐοσ;ΙειΙιιιτιΙι ειιιιιιιΙι, Μ 
ει Πομ ΙοΒ·ἱοειΙέιτ οε πιοι·έιΙΙέιτ ει ιιορ ιιγοΙνοΙιδΙ Μ τιιά]ει οΙνειειιἱ. 

ΜοΒ· ιιγοΙνοτόΙ !ιοΙΙοιιο επόΙειιιοπι 'ΓἱιιόιάἱιιιιΙι, Ιω ιιιιιιοΙι ι·οεωΙοιοε ἱευι6ττοτ6οο οπ οτιοΙιοποε Ιιειτέιτειιτ 
ιιΙΙ ιιοιιι ΙιειΙιιάιιέι. Ο8ΙΙ!Ι ειιιιιγιτ ΙιινέιιιοΙι ιιιοΒ·-Ιο”οπυι, ΙιοΒ·γ ει ιιγοΙνν6Ι Ιιειιισειι Β·οιιά, οοττοοτιο οε ϋ”οεεοέ 
ιιοΙΙιϋΙἱ, άειτειΙιοε, ”ιιΙιτειιι ΙιοιιιέιΙγοε, οε ροιάἱΒ· πιοω οεειΙι νοτεΙ:ιοιι, :Ιο Ιιονοε, ιοιω Ιιιριιγι, ΙιϋποτΙοιι 
ἱτέιεέιΙιει.ιι ἱε; 8 ΙιοΒ·γ ο ι·οεπΙιοιι δ ν6τ8οΙδ Ιιοττ:Ιτεειἱνά οΒγϋττ πιοεειο σΙπιιιι·ιιά @ι οοάοκοἱιιΙι εοΙ:ειοι· ωο 
άέιΙειτοεειιι 8ιορ, ιϋπιϋττ, ν6Ιδε Ιιοεποάεπϋν6τε ιιιϋΒ·6ττ. Βο ιιγοΙνοεποτι τοΙιἱιιιοτΙιου ἱτέιεειἱ ΙοΙ6ιτο εοΙι αιυώ 
ειιΒ·οει τιιι·ιειΙιιιοπιοΙι ιιιἱιιά ΐοτιιιιΙΙιΙιιιυ, ιιιἱΙιι·ο ιιοιν6 δ ο τἐσἱ ε οο ίι] Ιιοτ ΙιϋεπϋΙιοιι έι.ΙΙνει, ο Ιιοττδιι6Ιι Μπιτ 
οΒγ ΙιίἰιάοΙιιιοτ ιϋιιτετι οΙό; πιἱιιά ειεινοΙιΙιου ε ΙιϋώεΙιοιι. ΝγοΙν]έιτέιεει ει @ι άιιυέιιιτίιΙἱ, ι:ϋΙϋιιϋεοιι ει άοΙἱ 
ρειΙόο, ιιιἱιιτ :πιτ ο”Ιιοτ ιι6ν6οιιἱ ΙιέιτοτΙιοάτουι: άο πιοκυ @Με ήπιο ε Ιιϋν6τΙιοπ6τοε , πιἱιιτ ει. ια. ε ιι κνι. 8ιέ!.··· 
πιά οΙο]οιδΙ ΐοιιιιιιιτοάτ οπιΙοΙιοἱιιΙιο, Ιιειιιοπι νοειίτιοιι, πιἱΙιουτ οο ο εοΙι ΙιοΙεδ ιιιοιΒ·ειΙοπι ό.ΙιιιΙ οο οι·ει:ΙΒ· 
ΙιἰΙΙϋιιτσΙο νιάοΙιοιτο Ιιειιιγόάοττ Ιιοιι!ἱιιΙι @‹πἱω ιυιοΒ·νέιΙιοι.οττ, ιιιΙΒ· οε 6ιάάἱΒ· Μττ ιτοάειΙιιιἱ ΐοΙεδεοΒ·οτ οΙοσι 
Ιιιι·ιοΙοιι ει ΜΜΜ πιιιΒ·γειι·ειΙ.Β·ιιιιΙι @Β·σω έιΙτιιΙ. 

- ΒπιΙοΙιοπποτοε άοΙοΒ· οι, Ιιο,2γ 'Γἱιιόάἱ :Πέμ εποτπο πι6!υ οειιΙι ν6τεο8 Ιιι·όιιἱΙιέιἱΙιοι ει ποπιοτ ειοάεϋΙσσ”), 
Ιιειιιοιιι ω Ιο ἱ8 ίι·νόιι, ΙιιΙΙϋιιΙιϋώ άειτιιΙιΙοἱιιοΙι ΙιόιΜτ ἱ8 ΙιοΙο ἱΒ·τιιττιι ΙάειάέιεειἱΙιιι: ει Μ1ΙΓ6Ιάόιι τιτΙιει, ιιέιΙιιιιΙι 
οΒ·γοτΙοιι ροΙΙΙεινειΙ ιι χνι. 8οέιιιιάΙιειιι. ΟΙιιιΙτΙιιιτό, ΙιοΒ·γ νειΙειπιοΙγ τιιάοιιι6υγοε ιοιιοοι·ιδιιΙι ειιοΙαιτ ιιιιιιιΙιιιι!ιιγ 
ε ΜΙϋυ οτιοΙιοποε τέιτσγέινε! ιοΒγο. 

ε 
~_~· 

ω) κγ Ιο]οι! Η πιιιςιιι ΜΜ!: Μ:ιΜ!ττ πι, Μ! ο!ιιιοικ!μι ιιιι!ιορ ιι !ιοι·νι!ι Μπι οιιι!ιιοι·οι ει Μεοη ΣΙΙεὶι·ἱ:ι Μι·.έι!γιισ !ιοιςγο!α οπόειιι!ιοι. ιοποΙω 
,,Ιιοι!ιιγ!ιιιικ ιιισι·σ!ι !ιοεειιιει!ςοΗΜ.” Ζε!ειιι. Μι. Ισόιι. 58. ν". 

Η) Β. ο ε. !ό-ι!. Ιο"ισ8όι.. 

β· [~τ ή - 
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ν. δ. 

ΒείΜσπιί Να" Μά!μέ.ει. - Νευε 8 έ!!ε ἰιτϋτιῖἰωέιιγεί. - ΠΙιω|επέί. - Α ΙιΠιημαάί-ΜάιιίΕπι. - Βιιπάπ 
|πέ![έ!ε 82ϋ17ο9ο: περιπί|σ Πε!!αί ά!!α! Με9|ιαωί8ί!υα. - Ηιωμιάί 6ίπέ!α!α. - Βπέιι|:αί υον8α!α|ε)α. 

Α Ηιιπιγειάἱ .Πιιιοε Ιιι·όπιιΙιπιππ.ι ιπό]έιπιειΙι πιω-επ, έιΙΙορειτ]έιτόΙ εεωωιτ εοω τιιάιιιιΙι: ωοΒ· πονο ιι·πιιιτ 
εοω νειΒ·γιιπιΙι τπεοτέιΙιιιιι. Βοά ε ιιτέιπιπι πι τϋιιω Μαϊ εποΒ· Νει” Βιιιιιιἱ νειΒ·γ Βοϊπιτιιιι νει” ιι....ι...ι 
ΜέιιγέιεπιειΙι ιιονοπἱ ι.); .!ειπιΙιοννιοΙι Ιιοτ εποωοΙγτ οεἱπιέιΙ ΙιοιδΙο: 6Β3? Νιι” Βέιοωιἱ ΕΙι!τγέιετ ε οΒ·γ ΝειΒγ Βέιιιγειἱ 
ΑπιπΙτέιει. ΑΙΙπιΙωπιτ ο ιοτονέιωδεοΙιι·ιι ει. Π"οιεωιιἱέιιιγοπι ΙιΜΗ ει ιιονπιοΙι οο ιτό ΙιϋΙϋπι ωιιιιΙιεΕ.ἱ ε ΙιϋΙόπι ΙιΜΗ 
εειἱΙιπιιι ΕϋΙϋπιΓἑΙοΙιοροιιἱ ιοιω... ενοΙΒ·έιΜιτοττ. Μί !·οιιτοε οΙιοΙιΙιόΙ ΒιιπιΙιωπιοιπ πιονοπ.ϋΙι δι ε), ωοιγ πιον ε" 
επετεωιιιά πω. επϋΙοιοεο, νει" ΙοΒιιΙέιΙιΙι οεειΙέιά]ει Ιει.ΙιΙιοοιγοτε ΕΣτεωΙι ωιιιειτπιἱ. 'Γ. ἱ. ΜοΙΙδινοπι πιω πι. Βέιπι 
πω, Μοοιγ Πως; νέιτΜοΒ·γοπο6ιι ΐεΙιεοιΙι, ε οτοειοΙιτόΙΙειΙπιτιΙι, ΙιιιτπιτέιεἱιιΙι οοοιι ΒέιπιΙιπιι·ει. νοποιπιοοπ, ππιοιγ 
ΝγιτπέιΙιειπι Ρδετγοιι Μετ!! πι νέιΒ· ΜΙ ρπιι·τιι!ιι ΐεΙιεπἱΙι: πιπιιινἱνειΙ ἱε ἱιιΙιέιΙιΙι, Μοι·τ ΒέιιιΙιεἱπιΙιπιτ Νει”ειοωΙιιιι.Ιιπιπι 
τιιΙέιΙ)ιιΙι δ). Α .,ΝιιΒ·γ” ιών ..ΒέιπιΙιΕ”-Ιιοι πιοω πιττοοΙιιιτιΙι, Μοι·τ ἱΙγ ιιονϋ Ιιοοιγ πιἱιιοεπιπι, Ιιπιπιοω οεειΙέιάιιονπιοΙι 
τπιΙιἱιιτοιιάδ , ωἱΙγοΙι πι. ι·οΒιΙιιι ἱάδΙιοιι εοσεποτ ]έιι·ιιΙιπιΙι ει Ιιοοιγιιον νο” Μι·τοΙιπιον οιοΙιο (ροΙά. Ράτία Ρέιρειι). 
Ιι·όιιΙι νιτέιμέιεο Ιιοι·πι 1540 68 1560 Ιιϋώ οεἱΙι, ι. ἱ. οι οιΒΙιΙιἱ ονα νιεοιἱ ,,νιΒ·ειειπ.τιιΙό οιιοΙιε.” οι ιιτόιιιιἱ 
ονωσυ πιο:ΙΕ.ι· Ηιιιιγιιάπ Μπιοεπιτ άοΙΒ·οπτπι. ΚΜ οιιοΙιοΙιόΙ, Μοοιγι·δΙ εωΙοΙιοοτϋπιΙι"), ιη" Ενω., ΐομέιΒ·οι ε 
6ιιπιοΙι Ιιἱ$νοιΙιεπτοιι πιο” Ιιέιι·νειΙΙέιετ (Ιιιι·τοΙινοεΜοεετ?) . εποεποτιγεοΒ·οι, Ιιοι6Β·οεεοπξοι επειινοάοττ ό). νΜΗ 
εέιιτο πω”, Ιιπι ειιϋΙΜοεἱ οε ι..ιιόιωιγω τεΗιιτ]ϋΙι, οειτΙιοΙιοιιε ΙοιιοΙοττ, ωιτ πιιοιι τοΙιιπιιΕοτ ιιφιιι οιΙοιιοπ, 
Μ” Βοτπιοωἱεπι ενπιπιΒ·. ρϋερϋΙι πιοΜοοιγ ιπιιιιιΙιέιἱτ οιιοΙιΒ·γί1]τεωοιιγοΙιο Μνοιτε, Μοπτ εωΙιΙιετι εεωωι ω... 
ιπιἱ πι: οΒ·γιΙι νο" ωέιειΙι εΒ·γιιέιπ τιιιιειἱΙκι ϋιΙιόπιιοΙι. 

Ρετιωπιτειάτ ωιιπιΙιέιι ΜΜΜ πι ]οιοιι 6ι·τεοποποε Ιιϋι·οπο !:εειΙι Ηιιπιγειάἱιι τιιι·τεοιΙι, ωοιγπιοΙι οιι Ιιέιτοω Ηο 
«Πιεέιτ Ιέι.ττιιω: ΚοπιιΙόε Απιάτέι.εοι, ΒεΙιι·εοοιι, 157'4., ΗοΙιωθέιερέιτοτ, ειπιπιειΙι οιιοΙιΒ·γίι]τεωοτιγοποιι, ετἱπτε 
15?Ζ1. ε πιοεγοιιιΙι Ιιοιγοιι, ο8 Ηοιτιιἱ θέιεπιέιι·ιιοοι, ΚοΙΙοενέιι· 1580-Ι1όΙ. Ηοπ” πι άοΙιτεοοιιἱ ΗωΕιε πιοω 
εΙεδ, ι.ιι....ω).. ειναι Ιιϋι·ϋΙωοπιγ, ωἱεποπἱπιτ ΚοωΙόε οΐόΙο ΙιἱωΙἑεπιἱ πιιἱιιά ιιτέιπιπιγοωέιεοΙι, ε ΙιοΒ·γ ει ωιιπιΙιπι 

ι) διεπι!: Η!!ειπ!ιιε ο!ι'3ειω·πι!ιπιπι όε ει Μπιεγει· Αι!ιοπιιΞε!ιιιπι, ει. !89. !. - 
Σ) .!π3ι.πο!' ιιιοτοι·ιι!]πι. !580-!ι! ΗοΙΙπι!!'ό!ο κιιιι!ιιωι οο!οριιοιι]Μωπι πι "από ωαεόι. Παρ;) Βιιιημιί ΜΜ.γι!επιιι!ι; ιιΕμιπιπιιιπιι!ι !58246, Βοππιοω!ει.πι 

!α!ο !ι!ιιι!όειι!ι:ιπι Παω) Βαποεπαί ΒΜιγειειιιι!ι; Ηπιπιμισ!! Μπι" !ιπὐπι!!ιπ!]ιι τπω, !580-!ιἱ, !ι!ιι!ο!εοιέιει!!ιιιπι Μιρμ Βπιποπιί 111!!τχέιεπιιι!ι; Μ.οιιιιιι!ι 
!570-κι Μι!ε!εοποι!Μιιι Παω) Βιιι·ππιί Ι)!ι!!γπιεπιιι!ι πιονειι. Β" όπιο!ιο Βοι·πιοω!ει.ιι όπιιι!ιοε !ώπιγνε ι.. ι·. ι.52. !ενε!όπι ..Α ιιγοωοι·ιιεπιΕο!ι 
Μπι νΜό νιμειω!ι!ει·ό!” :ι νει·ε!'ό!ιΜπι ο πιονει ι.ϊιπιιοετι ω. Μα!ίαο Βαποιιί; ιιΩ·επιοπ.ι πι 227. !ενε!επι οΜό ..ΚΒιιγδπςόε" "ι-επε.ι πι.: 
Πανω Παποπί ΜΜΜ. Βι. Μ.ιοκι!ιιιοετ!ιό! απ.» πω". ιιΠιοώ , Μηγ π. ε!εό νι!!!οι:ι!Μπι Μ!ιΑ "πι, όε μπώς :ιι π) ΜΗι!ιειι, πιιο!γ ο !ιιο!γει.ι. Μ!. 
Α Βιιο·.πι νό!ωι.πιτ ε!!οπι :ιι πω, Μ" ιιΜπιιι π ιι!ιισιιειι , ιιιο!γ !ιετι1 πιι!ιιι!επι ηγώ νπι!ιοπ!Μιπι ππιοςναιι. ΚιΉδπιβοιι. !όνόιι Βιι!εό-Βιο!πιο!ι 
Μπι ε" Βάοιι πονά ι.ει!ιι , ι !ων ιιιπιππι!!ιιιιι ιιοιιι !ε!ιιοιοετ!επι. Α Βωιωπα£ νιι!ι.οιΜ, πιο” ΒαπιαεΜ ν. Βπιπισεπι!ιιι!ι ο!νιιεειιι!ό, ειίι!ιεὸς!ιπ!ρεπι 
ΜΜε , ππιιιιιι!πι Μ· πιονΐι !ιε!γεόεο!ι Ι1!ιι"ει·οπεπε!ππι, Βι·τΜ!γ! ιε Μο όι·ι.νε, ιιοππι |όωι.πιο!ι. Ι·Ιιε!ι Μι!ο οι. ε" Βιππωί ωπιι·πιι! !'επι ε!Ιοςιιι! 
!ι:ιι.ό ο!νιιει!επιιι!ι, ππιο!γε!: Μ" ΒάιιΕαίιιιι!ι !ιε!!]επι ε]ιοπι!, Βπιπι!ιιι πιονιἱ !ιιοε!γεόμ!ι !όιοιὸεε !›!ιοιιγί!]ιι. Βιιι!ιπι πι!πιαε. 

δ) Α .Ϊόπεε|' Ιιίεποι·ίά]ά:,Δππιοε!!γ !558-!ιιιιι !ιόειδ!ι, ιι Ποππιοιιι!ειιι !ι!ειι!ι!” νσς πιοπα "οήπιτ Νε" 8ιοω!ιω.!ιπιπι πω. Π!υημιι!ί .Μπ«κ ΕΜΜ 
ΙπιϋιἱΙ ι.580-Μιπι ΜΜΜ. Τ. !. πι. σε!ιπεοεπι! !57#ι-κι καιω.. νόΕ εσ.ιι!ι.=ι εισπ!ιι!: 

Καμπ Βιιιι!ιπι! Μέιγέι ι·οιιι!ο!ό νοι·εε!ι!ιοπι 
Β'οπηκεοιπιΑπ: οπίι·ποά!ιαη. 

α) Α 2) .ιοςχιο!!ιε!ι. 
Ε.) Ρίραιω!ππΙό όπιο!ιό!ιειι ε επιππι.!ι. οΙνιι88ιι!ι: 

.ΕΜΗ Επι !εὶω πω!! πδιιι!σι·Μ, 
Εο Π! Μ"α!οπ "δε ΙιπΗό!&επ, . 
8εωπιιιί ιιοιιι !ιιιοιιι όιι αι επιιΣκι·!ιο, 
κι "Βιιι...ω. πρωι οιεΕ!ιε. 

Α ..Κδπνόη;έ8”!ιεπι επε!ιετ: 
ΟΗ!ι !ο «μπει νε!!έ.!, ιΜειοπι. όιιιιο!ιοιπι Εγό.ωο!οω, 
Αν...) /α:Μα!πιι'ωδωπ έν πιπα!ιιίοοπδωπ απ έ:: οίριιοπ:α!ό.ι: 
Ν: |ι:ιεγ] ο!οειιοιιι , πιομιόεγεπιίι!ιιδπιι, !ιοΕγωι ο!Μ!πιιπιιόω! 
Α «οι·ρέηοέ!ποΕ πει!! Ιιίοέι·πω οιιΕοιιιοι ειοποιιμι! . 
πω” Μίπιοα!ΜωωΕ !ιώπωωι παμπ, Μπημέρ Μπι!οηω: 
Μίω! πω: οΠο!! ωιι!ι !ίι!ω1 νέι·ο!ι, όι·ιο!οιι, ο!!πι.!πιιιιι.. 

Α Μπε! !ιιετοι·ιέι]Μ. !55θ-Μπι π" ΜςΜ (ΜΜΜ !ι!ειι!πιεπι "ει·!πιτ): 
Μειςιι! νιΚιι“ι!πι!νιΕπι Ιιάὺπιι·ιωάράὑαπ, 
Παω· Βιιιιμιι Μι!ιγιδ.: "πιό Ικα! ιπρ)ι"Μα. 
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Ιὅ'?0-Ιιιοοπ ιιιέιι· Με Ιώεοπ τοιιΒ·οιι, ειοι·ι ΗοτΙιἱ ΙΙιέιεε Ροτει·ποοιι εε ιυιἱτιιι·ἱυεοΙι τιιυειἱ εΙΙειι ετ τιιυΙιϋΙιε 
11ιοιιγο, ειοοιγ 15?0-Ιιιοε ]οΙοιιτ πποΒ·, πιει· ,,Αε Ηεεειάἱ .!ειιιοε οπποοιιο εοιπἱετο” ΙεοεεεΙι 8). @ε εεειΙιεεγοε 
Βέιυάοι· Ιεινέυι εειΙίτ σε” ΙιοΙοενιιτι Ιιιοάέιετ 1570-ΙιδΙ, υιοιγποοι: Ιετοππτει·όΙ εοΙιέιἱΒ· ΙιετεΙΙιοιΙιεκε, ιιιἱετέιυ ε 
«ΙοτοΙε τεάόεειιΙι ει ιιγοπετιιτέιε ονω ΒγοΙετοε ΐειοεει·εΙιε ο ευιπΙιε ΙιοοεεϋΙιε ονενοοι, ε πιοι! ε Ιιἱεάέιετ ει" 
Ιιϋε !ιϋεγντέιι· ειπε είτε, εεε ΙεόπιωΙει]ειτοιιι εειυ ευιπΙίτι. Βε ἱάδΙιϋιΙιιοοπ οπποιι 157046 Ιιἱειάειει·όΙ Μιάο 
ειέιπγοε τοεἱεοΒ·οοιεΙι ειιοτειιΙειιιε Β·γί!!τε]ο μεΐ Κεειοιιγ .Ιόεεεΐ ἱε 6ιπΙοΙεοποιι, ε @σε ιτεΙοοιειιιοοι ε τε!ι·Βγ 
τόΙ ϋπΙέιτοπιεεἱΒ·, εεοεεεγειυ τεΙ!”εΒ·Β·εεπτεει '). Συ ε ειειιΙ:έιεε!ι οιεΙιΙι ειιιΙίτοιτ Ιιέιι·οπι Ιεἱεάέιεειι·ο νοΙιουι 
εεοι·ίιΙνει, πιει εϋώΙ εε Ι560-Ιειυ ΙεοεεϋΙι ει·εάοιἱ εεϋνοΒ·οι εεειΙε ο τΙοΙιτοοεπἱ Ιιἱπιάέιε πωπω οιδ. Βιυιποοιε 
τοι]οε είιυπο ει: ΙΙΙ5ΤΟΒΙΑ εε νιτοπ ΗιιειοκΙἱ .Ιευιοε νογάοιιειΙι Βοετει·επο νετειοΒ·ἱε κι ἱερεεεγειυειο οιε., 
εε ΜοτΙιἱειε Ιεἱι·οΙγ εττειυειο εο!ι ΙεϋΙϋειΙι ΙιϋΙϋυιΙι νιειάειΙΙἱει εε ]ο εποι·οπεεοιε, Νιιιιάοι· Ροιτνει· ειΙειτ Μει 
άιυειοοι εεειεεετεειο τϋΙΙϋ αιοενοι·οιτοιεεε εε εε ειιιεἱειι·οΙιεοο οι εεεἱ ὲ·ἱ6εποάεΙυιο εε ]ο νιτοπεοΒ·ο. ΒεΙι 
τοοεειΙιιοο, εἱοπιτιιτεττοι ΚοπιΙοε Αεάι·ειε ιιΙτιιΙ 1574.” Ι(ἱε ποεγοάΙιιοοπ. !ν]εΒ·γοἱ Α-ΟΗ]. Α πετώ 
ΑΙΙιιοι·ι τω, οιΙιιυπγτενειΙ Ιια!Ιἱ Ηιυιπγιιάἱ τοιτοιτ 8), ε ΙιειΙέιΙοἱΒ· νἱεεἱ. Ροιτεεδ, Ιιο” Ηιιιιγεάἱ Ιιοι·έιΙιΙιἱ τϋτ 
τειιοοιεἱ ιιιοΙΙδενοοΙε. Β εεε” τίε οννοοι ετόΙιΙι, έιΙΙιτόΙεΒ· ει εεει·εδ, ιιότΙοιτιι, ε οιεΙιΙιἱ ιιιυεΙιέι]ει οιεΙιιο ε" 
Μεδ !εω ἱΙιτιιτοιτ, ειοοιγεοΙ ΐοενιι ει είπε ἱε οιιερ νέιΙιοεοιτ: ΟΙΙΙἰΟΝΙΟΑ ενειΒ·γ Ιιἱετοι·ἱειε εποοο 8ο 
γοοιεε νγτει τε]οιΙοιεειτϋΙ 8ο Ηειιγεάἱ .!εεοετοΙ, ει·εΙοοιἱ ννεγάοι·οΙ, εε εμε ειοεμ.ιι·οι·επειεεοο εεΙιιοι·ειιτοι·ει 
ι·οΙ, απεαε ετεάε!ΙΜ!, ιιειιιαε!εεεει·ϋ! θ), εοΙε γοοιεε ΙιοάειἱτοΙ, Β·ἱϋποάεΙιιιἱι·ϋΙ, εε γοοιεε ω: νεει εποΙο 
ΙιοοιΙοοιοιι·ϋΙ. Νεει Βοιι!ἱπἱυεΙιοΙ επο!ε, Ιιειυποει εε ἱΒ·εε Ιιἱετοι·ἱιιΙιοΙ εΒ·ἱΙιιο εἱϋτοιοιτ εε ποτεπτοιοιι.” @γ Π!!! 
ε εεε Ηοιτιιἱ ειιοοι:ωί!]τειιιοιιγοΙιιοοπ 0574), ΙιοΙ ο άειι·ειΙι νεει Με Ιιέυι]ει ιιτέιιυ εΙΙ ει Βἱ!! ΙοονεΙιδΙ εε 
ει] ΙοονοΙἱες; ειέιεοάεεοι· ΙιϋΙϋιι, άο ἱειυετ νεΙΙ:ειἱ ΒέυιπΙι Ιιειι]ενειΙ οΒγεττ; ΙιοΙ είειοιι ο ,,εΙιι·οιιἱεοι ενει” 
Ιιἱετοτιειε ειιοοο” εεενειΙι οιειιιι·ε!ΙτιιΙε; ειΙεΙ: ,,Νγοπιτιιτοι ΟοΙοεεει·ιιτ, Ηοοιτιι] θοεμιτεε ειι·ΙΙιοΙΙγοΙιοπ 1580 
εεπτοπάϋΙιοοπ.” 

Βποοπ οιεδ τι!" Με, ιιιοοιγ ετόΙιΙι ]έιι·εΙι ει υιεπΙεέιΙιοε, ε ο ιιιεεοάἱΙε!ώετ τεΙιϋεδ ΙιϋΙϋιιΙιεεΒ· πιυ 
τιιτΙεοεἱΙι ο εγοοινοοι, Ιιἱ!'ε]οοποετ ε ο νοι·εοιοετ ἱΙΙοιεΙοει. ΒέυιπΙαιἱ εΒ·μιιιἱε, νει!ειυιἱετ οιεΙιΙιιἱ ευιπΙιέιἱΙιοπ, ε" 
τοεἱΙιΙι ΗεεμιάἱεΙπιυ ιε ΙιἱΙιέιτΙειιι, εεειΙιέιΙγοε ιιγοοιννοοι, εεε, Ιώεπγί! οιΙιιοεεοΙοεεοι εΙ; νοι·εοΙΙιετιι, ειοάγ 
εεεἱ Μετιι, ε εειιιοοιγ ιιιοΒ· πιοετ ἱε τοππΙενε ιιότέιΙιοε ειΙΙαιΙπιοεΙιοάἱΙε, πυπι Ι:οτΙιοε Ιώροετ εεειἱ ΙιειιιΒ· 
εειτοεει!Β·Β·ειΙ Με: ειἰΒ· κι ΙιἱΙ:ιέιε, εοΙιεεοι· ιυειΒγειιτιιΙειυ εγοοιννοοι, ε ε ΙέιΙιειοοιεποτ οιΙιοπγιιΒ·Ιέι.8ε ΜεΙ οπγ 
ιιγἱι·ο εΙΙιοτεεοεεΙι νοι·εοιοεεοι τάειΙΙιοεεεΙε, ΙιοΒγ ειε ε εεότιιΒ·οΙι επό.ειέιιι ΜεΙ ειυιειΙιΙιοε ποει ΙιοοεοιιΙίι. 
ιιειειι ιιπτ Βγειιίτειιτ!πΙι τοιιέιτ, ΙιοΒγ ο Βέι.εΙαιἱ ιιιυπΙεει!ετ ειέιε Με εεοεείτεττε Μ. ΜιεεεΙι τοιιετ νεϋοε ποει 
ειιιΒ·ε Ηοιτεἱ, ε ειέιεοάἱΙε άοΙεοειιτ Ιιἱεάό]ει, νοοιοιτε-ε οπ οιεδ τοοεπτ ΒέιπΙαιἱ Ιεϋιιγνο οιεΙιιο? Ηοιτιιἱ Βοε!!ε 
ιιτέιιυ άεέιΙιεΙ Ιεἱειάοιτ Ιιἱετοτιε]εΙιιοε Μετγέιε ΙιιτεΙι·εειΙι 1565-Ιιιοε εεε· νιτιιτΙιοεόΙειΒ· Με τεΙ Βοε!!ε εΙΙοπ, ε 

θ) Ιςια ιιι.ειιτ !ι·ιιε!ιό! ιεπωωειι εεε!ι επ ε” @!α !ετεει·ό! Με. Βε!πεεεε, !570. Μ. Βμε!!εε !'εευιει·ιιι!! ρε!ι!ειιγε ει εεει!ειιιιιι Ηιπγν 
ι.ει·ά!ιεε. 

Τ) Τ. ι. με! Κεειόιιγεε!ι θω·εεει·ε! πειιι·τ. !2. !839. !ιοιι.έιιιι !ιι!όιε!τ !ενε!ό!ιοε οι νεει πων !ιενει°εε!ι ει!!ευι ιιιοει. !ε ωεμεωι νεεε!τ) 
!... 2. .. 3. . . 4. νε!!ιε!Αιιει·άε ε!ε!οι·Με εεε!ιε ιι Μ;" ει· Βιιιι!ι εεει·ό!, ΜΤΒ-ει ει·ει!ε!ι Μ:ιεέιε; 5. Νε" Βιέιοπιι! ΜΜ.γεε νει·ειεε ε!ιι·οει 
!ώ]ιι, Με" !ιτιιτοι·!έιε @Με Ηεεμιι!! Μεοει·ό!, !570-!ιο!! ει·ει!ε!ι Μει!έιε." - Β Μι: ειι.ι·:ιεεε!ι Μ. ει εμ·υιεε ιιι.εε ε!όΙιει·ι!!!ε ειι. "εεε 
ιο!]ε νε!εει, εε" ει. ε"ϊι!! νεε πγοειτειι.νε !ι. ιω- εεειε νε!!ιε! Βιιε!ι εεε !573-!ιεε ΜεεεΝ., ε ί" α ειε!!ε εγουι:ιτοττ ΗειιγειΠ εειι·ι 
!ε!ιε! ι.570-Μ ΜΜΜ. Τ:ι!έιε ε Μσι. ι!ει·ε!ι τε κι" εειω 0οεειεεε!ε)ι!!ιό! νιιε Μνενε (πε με!ιι·ειι ε!όι.οι·εε!), κι" Ηε|τειιιό ΗΒΟ-Μ Μ· 
Με” (ε!ει!ερ εε!!ιε!ι ρειιιωω, υιπ!ει! Ιιε!τό!ιοε ΥΠΑΜ! τι Β:ιε!ω! πιει ]ε!εεεε!-ι ιιιες. Νενε!!ιοι.! ε εγιιιι!τι!ε! πιεις :εεε ι.ε!ιι!ει.ε! !ε, Μ" 
Βιιε!ι!ιι!ε όρεε !573-!ιει.ε, Ηειιγεει (Ηε!ιοι !εεεεεε!ε:ιε) !570-!ιοε ιιεΠειω ει ω)! Μ. Π, ΜΜι., ε !:όειϊι!εει όιτε ιιε!ειε!τ ε !ι!.!ϊινε!ε! ενόεε!Μ 

δ) Χειι!ε!ε ει: 
ΧεΜδΙιε ειιι!ε!ώιδει, Με ιεεε!ιε!!ΕεήειεΙτ, 
1ό Πεεγει!Ι .Γέιεεει·ό! , ειιΕγ ]ειιε!ιοι·ει!Εει·ε!, 
Με ειε!ειι!ε!)ει·ό! , ει·δε ν!ει!εΙ!ει·ό!, 

Αι ό !ι!ι·]ό!ιεε Μ: ι.ειω !ιιι·:ξι!γι·ό!, 
Αειοι·ε!εε ι·εέ.εεει·ι·ε! , Χε.ει!οι·!'ο!ι·νει·ι·ε!, 
.!ειεΙιε!π νιι]ι!εεειι "εεε" !ιε!ό.!ει·ε!. 

9) ω" !ιεερεε! ε Ιιειι!ε! !ε Μγ νέι!ιοιοι!: 
Βιιι!ὐ!ιειεπι ιιε!ε!ε!ι, Μ. ειεΕεε!!Κε!.!έ!ε!€ , .!ό ΗειιΥει!! 1ειιοει·ε!, 
£ειω!κ ω·Μπϋδ!, ει·ιπεε!εξωεδ! εε ιιεεγ .ιεει!ιοεεεψει·ύ!, 
ή: ειιιιε!ι εε επε!ει!!ει!]ει·ό!, ει·ε!ιει·εέςει·δ!, ν!εό:ι!!ι·ό!, 
Βε !δι·δ!ώ!ι εΠειι ι!!εεε!ειιι·ό!, ι·όμα “ω” !ιε!ε!ει·ό!. 
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ιποΒ·οέιΐοινέιπ οπποΙι ιαϋΙτεπιοπγοτ Ηιιιιγει«ιι .ιειποε !εω τοιπειἱ ετε«Ιοιοτοι, ,,ει Με ιιιττε” ιέιιπειεπι:οιινει οι 
ΖειΒ·πιοπει ιιιι-ειιμόι ετοειτοιι ω): Μ ροάιΒ· ιδ'70-ιιοπ πιἱπιι ει οίιποπ ιι) ιπἱπιι ει επϋνοΒ·ιιοπ ι:ειιι ει ιιιιιόε 
οΙΙειει ποιιειπγ νειΒ·ἰιει Π), ο ιιιιπγειιιι οι·εάΙοτε επιπιο ΖειΒ·ιποπιιι·ει νιτετιΙι Μ. Α ιιοιιδποι: ϋεεπονοιοεο πο 
ιιειπγ οιιέ”ι·οετ ιέιτειιι: ιιΒγειπ πιιιιειτπι: ιΒγ ι·ιοιιειι ιιειτοπιιιόπειρ ιπίιινει νοποτι νιεεπει ΖεἱΒ·πιοπεΙοι πιΙιειροΙγι 
οιοδ ιιειιιιέιτειτέιιιόι: ει νοι·εοε πωπω ποο>ογοι οπιΙοΒ·ει; ειπιειπ οι οι· ιιοΙΙότ ει ι·ιιιπγειειι ει.πγιει τοιμνοι ιϋνοτι 
Ιο: οπ οι ειπγιει ιιει”ενει Μοτιειπειἱ θέιερειττειι; ειπιειπ ει εοι·ειιιιδ .!ειποει Βι·ειοΙγιιοπ πιυιειι]ει ιιο πιΒ· 
ιποιιάπειι‹ ο" ιπειεοειἱΙι οιιιοτε ειιι:ειιιπεινειι, ιπἱποι: ιιϋνοιΙιοπιοπ ειιΙοιπε!πγοπτιι ποιοι ει ποπ ο Ηιιπγειιι 
νέιι·πιοΒ·γοι ]όεπειΒ·οΙΙιειτ: οπ εειἱπτε, ειπ. ειιΙοιπειπγιειοι ειιοπιιειπ πγιινέιπ Βικιέιπ οιτω. Βο ει πγιιιϋνοεοπ 
ι:ινϋΙ ει τϋποι οιιοι·οε οεειι: ιειιτεπειτοε. Α εΙοειι: οπϋιοι; ω: ιποπάιει: πω» «τοπιο οποποο, ει νοι·εοε ισό 
πιΙιει: πιει-Μ οιεξαγ ιιοΙπειρ ιπιιινει; οι ειάΙοιπέιπγπέιετόι ει. εΙοειι: 8ιϋνοΒ· ιΒγ: ,,ιε (ΒιΒιεπιιιπιιιιε) ιαπειοεπ ιο 
ειπποπι . . . . ιΙοπεινιι,” οιιιειιιΒ·ειιειοέινειι επι ειιΙοιπε!πγιειιε ιιοΙγοιιοι: «!ε τϋιιιιι ι:ότιιιπιοπγοιπάΙι, ειιιειιέιιιειπ κπἱπ 
ιΙοπι ιΒ·οπ τϋνιιΙοπ: οπ τοεπιοτεεοπ ιπἱπάΙοποιωι. νομο εο]ιιιιοεϋπΙι ιιιιοπγοεεέιΒ·τει οιποιι:ε«ιἱΙ:, ιιει ει νοι·εοε 
ιιτόπιΙιέιι Ηάιειἱ πιαοοαΜι| Μ ι:τόπιιιιιιεινειι, οε ροιιἱΒ· οπποΙι ιιι- 114 τοει.οινοι νοιιιιΙι ϋεεπο, ο οι” 
οιετοπιιπει πιο ιο ιιΒψοιιποειϋπΙι, ω” ουι” οΒ·γ ωά πιοΒ· υιοε ιο οΙδιτε οπι ιιιιϋνοτειιιοπ. Βποπ ϋεκτο 
ιιειεοπιιτέιε πιειι· ποπι οεειΙι ει ΙοοςτϋΙιοΙοτεοοιιιι πιοΒ·οΒγοποει πιιιιειιιει. ΐει ει άο!ο9 οιειαάείοεέύαπ, ιιειποιπ “έιπι 
ιειΙειπ ω” ει οεαοαΜεεπ ο οΙ), ειιτιοπεειΒ·οι, ιποΙγ ποπι ιιιι.” ι:οτειΙιοιιπϋπι:, πιἱειετἱπι πειιιι, Ιιι·όπιι:ειιέιτ 
68 ει ,,ιιἱετει·ἱειἱ οποιιάΙι” Βγιιιτεπιοπγοι ι:ϋι·ϋιιιοιϋΙ οΒγιεΙδιιοπ ιιοειίινοπ, Βοπιιπ οιΙοπἱ νοΙοπιοπγοι ει.οοειι 
ο ι:ινέιπιει ]οΙιι1ειπ τετιοειιοπι, ιιοΒγ επι οεσιιιτιιι νοι·οοΙιιιο ιιοΒ·Ιειιιει ε ει.ποΙΙιι:ειι Βειπι:ειἱ ιπιιιιι‹ει]ει ιιιε!πγειιτ 
ιιόιΙοτιει. ΝοιιειΒγ ΜάἱΒ· οι ο νοΙοπιοπγο ει ιποΒ· Πι60-ικιπ ιοΒιιιιι Βειπι:ειι-ιοΙο ιπόπιΙιέιιιόι νοτοτειιποι: εοπ 
ειοΙιειεεοΙι (ιιιιιιτέιπ διπειειο ειιι νέιποΙνει οεειΙι “Πι5-ποπ ιεϋιιϋιω εΙοειι: Ιιι·όπιιιέπειιιειπ), ει ΒειπΙιειἱ πειτεοειιιέιιιοπ, 
ποιπ Β·οπάοΙνει ει τιιππιοι, πιοΙγ πιοΙγ ιιειπΒ·ιι “όι ι:ινέιπτ νειΙει, ει |ιαιοαυ!οειπ ιιάΙγοιιο |ιοιοοποοπ-ι τειι. 
ποιοι ιιοι.οι·ε ιε!τεπιι: ιπιιιειιπι ο ποΙοι νέιιτεπιειιειεει πι: ιιιιεΙδπ ι. ι. οππάΙι ιιάΙγοιιο: »Νειογειοπιιιειτ νειι·ειεειιιιειπ,” 
ειι οιι Με εοΙΙι οειιιι. ρεφ τεπειιτειιειτο οοιοινει, ποιπ ιπιπάΙοπ επίπο ποιι:ιιι ει Β·ίιπγπειΙι, ιποιιγιδι ιιάιειἱ 
ιπέιειιιι εοπι πιοπι, οπι πιο: μια ριιέ·εεοε (πω: ριιιεοε, τειιιιι ποπι) οιέπιοϋαπ.” Νοπι τοπιιο ιο ο ιιοποτει 
ειοοπ τεΙιιπτει, πο," ει ρόιιειοΙι πγάνο ειειι·ειιιοε, πιιΒ· Ηοιιειἱ ιιϋτειΙοπ πγάνο τοΙγό ο οιοεζ ι:οιΙουιοτεε, ιιειιιέιτ 
Β·γειιιτειπ ιιιιιειε; ιποι·ιει νοι·ε ι:οτΙειιιειι, ιιέιι·ιποΙγ ιειΒ·ειι:, ποιαι πιοΒ· ιε οεειΙι ιιοι·ιειιοΙΙι νοιιειΙι. Βο πιιιτειεειιιιΙι 
ροιιιέιι οι ειιιιωιι ιιειεοιιΙειτεεοέιΒ·τει: 

ΙΙΒ£ΤΑΙ. 

· (Ζειεκποπει) επίπει|άΜ πέροι ι:οιαο οι|ίϋ!οπί, όο .. . πωπω κι- 
ιπειιιινιιιι, ΖιΙειρμαι·οε·οπάε|οπ «Μπι 7›ιέ78θ, έ8 ιιέπιέπε Ει·ιιέΙπι:ο. Μειω 
ι·οπ οι Ι8αιι·ίω| Μάιο", Βέοάα ρω", εάωωει ωά!!οιε οοιπει, ο!! 
πιιιΜια η” ειι!οψ . . . οΜπά πο» εϊοοερι|εέρει, εδ απ ιιοιποι·πγιιι Μει 
εοΜπει "εποε “πιο ο [ΝεΙ [Μέι . .. οπόρ ›ιιέρ οοιπει-ο ι·ει.βει, Ιά 
ε·ει!εΙ:έροπ, ιιιι νιιιοιπι οπέρ εεεωοπμί Μπα” ιοιιει.πειιι νε!πει 
τκι . ·ο 

Μιικοι·ωι ε!ιιοιιεικ νε!πε ει ιοειπγι, όο κωειωωιε εοεπιι›ο ειιιιιεια 
ω”, ιυοπειει π .. [Νιώθω "παπι, έκ πωπω ιοι!πγ οαω|οΙι απ Μοι· 
εείπαί πωποοιοδι πιω Με ΜεριοΗιοοίι!ειε ΜΙεεΙ: :Μπι πωπω: 
επιππιε πιειπει πιπριιΜπαΒ όε πο έ» υπαμπα!οπιπαΙι ειοιρα? Ει·ι·ε ιερποπ 
[οιεέρεεΙποικ ο!όοοοι· [ό ποπιζια. 

Μοπεια Ζείρ!ποπεΙ Ιεί«·άιμ : Ιω ειιομοΗιοείιιεο !όΊεπι, ποπάοεπ 
Ιοεπε·π πάει έε οπαέρ ]όοπάροι ειιίοΙο “νιώοει άι: ιπειμειιοειποκ . . . 

 

ω) ιιεπιππι επε!γιι ιιιοιιιιιιο Ηιιπγιειιιιε , πΕιο Ηοπμι·ιιιι ειιιΕπειιεε!!ιπι. 
πιιιιιοι·ιιιπ ρι·εοειππι.ιπιπ νιι·οι·πιπ ιοει.ιιποπιιι. οι οοιπιπιιπιε πω !'εππει 
πιοπιι ιιε!τειι ει ιιιιηιοι οι·οιιοιόι·όι ω ωειωεω νόςόπ. 

ιι) ,,Νοιπ Βοπιιπιοειι(ιι "ει, ιιειποπι οι ιεπι ιιιειοι·ιειιιόι.” 

Μενιαι. 

ιιιιιιιιμωιιι πόρε!ι οςγιιο "ίιιινόπ . . . ε! ιπιιιιει 
Μειμειι·οι·ειειΕοπ Μπι ιποιινόπ, ιωιόπιιιο ιιόπιόπο όι: ιποςεπειιιει 
πιο-επ πε!οι . . . οι ιει.ι.ι·ιςγ Γε!ι·όνιι πιε!ιοιι οικω-ει . . ο 
ποπ οττ ειικειιπιπε οποό πιι.ιιιιιεειεει το ο ε!ιιπει οι ῦινεΠεόΕοι, 
Ι:ιε οι ιπειεοκιοι ιιιιωπ Μισό πιος ιπιπσ οι ιιοι·πγοι νειιό Μπι . ο 
ι·ιει πόπ πόρο νε!πει, ιιινιιιιιιόποπ πιοςιιόι·ειό οι “ποο πόρε!ιοι., 
Πει ειόρε!κ νε!πειπειιι . . ο 

ιιιιιωι·οπ ο8ινε ει πό;) ιοέιπγιό ο ιιιι·ειιγιγειι πιοιπιιο ειπωι, 
Ε'ε!οόεοει ιιι·οπι, όπ ειι. ποπιοε με Μοι·".ιιιιιι ποπιιοιιιοι νομοκ, ιποπιιει, 
Πει ιόιοα ιποςιοι·ιιοείιιοκ, πιιπι ιοειοπ πε!κοπι όε ιἱπιππειι: ειωεω 
Βι·ι·ο ιοΒιοπ ω !'ε!εόςοειποκ όο όππε!κοιπ ε!!όειοι· !'ό Εοπει.ιει. 

Πο ιυομοι·ιιοεπιπ ι.όιοιιι, ιιιοπειει Ζειςιιιοπει κει-επ . . . 
Θοπ«οιπ ιοει.οπ "πιο, ό. πόπ ιόειειΕοι. Με* “και όι ιΞεκιπειιι ο . . 

(Σιειιιιιιορε!ι ιο Τι·οποοιινοπιι, !585. τω. - ,,Οεπποει ε!ι·οππιειειιιιιεο, 
Με” πειι·ι·ειιιοπιο νει·ιιιιιοιυ πι.: οοι·ιιιιιιιιποιπ ειιπιιιιιππι οι οοπιιι·πιειπι" 

Η) ι-:εωειω πο ιιιωεοι, σώοει· . οι ιιωικωό Με” Βοπιἱπιπεππκ, 
κι ι·ειιοπιι ιιειιπς πιο πιο" ε!παι! οειπειι πιιηιεειε .ιειποειιόι , 
Μπι οι οι ίμια. ιιπωπι @πιο , Μ" ιιιιοπγοι, ιιι"ω ω. 

Ι. ι·. 38. ο". 

ο 
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Ε! ρέιτΙιυιιιιιιοι ίΒ·γ Ιοοιιοιιιο ΐοΙγιιιτυἱ ιιιοπιάοιτόΙ πιοιιάειιι·ιι ιιιιιιά ν6Β·ἱΒ·; ἱΒ·ειι ”ειΙιτιιιι πιοΒ· ει ιοιιγοΒιοΙοιι 
ειεινειΙιΙιειιι ε ειοΙιοιΙειιιιιΙιΙι ΐοι·υιέιΙιΙιιιιι ἱει ιιιοΒ·οΒγοπ ει Μτ ειϋνοὲ·, ροΙά. νἱεειει]ϋνοιι ΖεἱΒ·πιοιιά θΙέιΙιοτεπέιΒ·ΙιόΙ, 
Μπά ει Μτ ειἱἱνοΒ· ειετἱιιι ειι οΙδΙιΙιο!ί Ιιοιγοιι επέιΙΙ πιοΒ; ει Μοτιεἱιιειἱ Ιοέιιιγ ΙοΙιοιεΒ·ϋΙοεο ιιιἱιιάΙε6ι ΙιοΙγοιι 
οΒ·γΙιοροιι ΐε]οιτετιιί Μ: ΗεΙτιιἱιιιιΙ: Νεπι ω!! ιΜό ΜΜΜ !εεειέ|ε ει ειορ Μοτιεἱιιιιἱ, σε ἱΒ·ευ .σπόρ βια πιώ: 
ΒιιΜίπαΙε; ΒέιιιΙιώιιέιΙ: Νοιυ εοΙε ΜΙΒ ιιιιιΙνοι Ιοεενου, ω! ΒιιιΙιἱιιιι.Ιε ο” ειορ ω ειϋΙο; ΗεινειοοΙνο ιιιἱυά 
Ιαιιτ!ιιιοΙ ιιιἱιιάἱΒ· ΗιινιιεοΙνϋ ε!Ιι. "Ή ειόνει.Ι: ο Μιά! οΒγειιοιι Μι πιί!νε, ε Ηοιτιιἱ Μ ίιΒγ ]οΙοιιἱΙι πιοΒ·, Μπιτ 
ΒιιιιΙιιιἱ τε]τεττ, Μι ειΙιειι·οά: έιΙ , ΙιἱεΒ·οειιτδ]ο. 

Μ: ΒέιυΙιειἱ 88]!!τ υιί!νο, πιοΙγ ΗοΙτιιἱιιειΙ ει ιιιέ$οκΙἱΙε τ«ιεπτ Ιιορειι, εουι πιοτο«Ιτ οπιοιιιιοΙι ΙιΠιάέιεέιΙιειιι 
ἱΙΙοιειΙοιι. Νοκιιι:Ιγ οιιοτοεάε ιιιιειιιι ιιγοιιιάιι.ἱ ΙιἱΙ›ιιΙι ΙιἱἱΒ·ει.ιιτέιεει"), οΒ·ιχειΙιοΙε ει. επόε]τοει ε ιιγοΙνιιιιιἱ ΐοι·πιέιΙαιτ 
οτάοΙιΙιΙι !5), ιιιέιεοΙε ΐεΙοεΙοΒ·οε οιώτοεοιε, ειεινει.ΙεΙιειιι οειιΙι, «Με τόΙιΙιιιγἱτε ει νοι·εοΙε εοτοιιτιονοΙ"); ιιοιιιοΙγοΙε 
νοΒ.ι·ιι οττειΙοιιειοΒ·ΙιδΙ τ!!Ι!!οάτ νέιΙιτειιιιιέεοΙ‹ "), ιιιιιιοΙ !οΒ·ιπιι. οιδιτεπι τδΙιΙι πιωτ ΙιιἱΙιοιδ, ΙιοΒγ 63οοΙ! ποπι ει 
 

π) νο]!ι Βιι!!ι! !ιιι!ι!!ιι ι νει·εεε !πόιι!!ώ!ιιιιι !ώιεός !ι!νίι! ε!ιισιόε!ιὁ! πωπω!! !ι!. 
Η) Ρό!ι!. ε θ. νω·εειιι.!ι!ιιιιι πω» ώνιι, ί" νοο .!ειν!ινιι: !όνε; α 8-!ιιιιι Κάει!ό ιςγ: ΜΞει!ό; :ι 8!-!ιειι |'ε!ο ιιι!!!εέιςιιόι·ι ωι· !ιινίι.Μιε!!: Γε.!ιι; 

ει 8!-!κιιι Ρε!ι·νιιι·Μ: ίεγ: Νιιιιι!οι·!'ε!ι·νιιι·ειι; ε 97-!ιεα ο !ι!ιιιιγοε εοι·: ”!!!ιι!ιιιιιιει ιιιε!!!ιειι ε” ιιγ!!ει!” ι" ωέόει!!ιοιοιι. Μ: !!!ει!ιιιιιιο! οει! 
ειιιι·ιιιι!ι ιιιιι!!ε!ιο 6” ιιγ!!ειι. . . . ει!ι. - Π! ι1ιοε Με!! 5εμοιιιοιιι , Μ" ΙΚΥ!. ιιιιιιιιι!!ιε!! ιιγοιιιιιιινιιιγει!ιι!ι έι!!ει!ει!ιειιι , !ιίι!όιιδεωι "ΜςΜ :ιι 
ιιιιιαιιγοπιιι.ιε!ε, ε!! !!!!ιι!ειι!ι, :ιι Μ !ι!ιιι!ό!ι ε!γ !ωνικοό !μο!ιιιιι.ιι!ι: ιι ε!ό!ιι!έι!ι ΜΜΜι. !ι!ο!ιινί!ειιι!, !ιο" ο ;ωιιωιωι !!σ!!! νιι"ε!: Πει] 
!ιιιιι!ό Ηε!ιιι!ιιει!ι ιιι!ει]ι!οιι!τωι!, ώ! !ιι!ιι!!ι!ι οι!! !ι!ει6ιιι , Μ;" πω; ει οκαει! !ι!ιιι!ιιει·ιι ιιιιιιιιι.ιιιι!ι. Α ΜΜΜ! Κοιιι!ὐε ομοιω ει ιιιιιςιι. Μι 
ι!ι!ει!!πιι:ι. 

η!) Ρό!ι!. ιι ποπ!! ι!ιιιιιι! !ι·ιιειιιόι!]ει: "Μ, Μιά, !'ε]ὁ, ο ιι!!ιι!ι!!ιιιι οι όι.ό8 , !ονι!!ι!ιιι πιοω (ιιιοιιιιγ), ειοι·ειιοειο, ί!!!!!!!!ι!.!! (ιι ιιό!!ι!!!), ει 
!ιιι·ιε!ει·ειΕε!ι ι!ό!!-μ!όο !`οι·ιιιιι! (!ώι·Βι!!ι) Μ!ι. 

Ν) !!γ !εςιι!ι!!ι!ι !ε 1'ε!ειι!6με νέι!ιοιιιι!ὲιεο!ι ρό!α. ιι. θ!. νειιι!ι!ιε!!ε!ι, !ιε! ο !ιο!ιωιι: 
Εεε!ι .!!ει!ιι·ιι .!ι!ιιοοιιιι!ι !ωιό!πιιι αι ρ!εμ!ιτ 

Α!:!ιοι·οιι ε!! !!!ΗΝ!!!. 

Ηε!ιει!αι!! ωγ: 

Οω!ι .!!ει!ιι·ει .!έαιοιιιιιι!ι !ιαιέ!ιο !ωι·ί·ι!ε, 
Λ!ιω!ιι. 

ό8 μιά!ς αεοιι!ω νει·εεε!. - Α Μ. νειιιΙι οι·ει!ει!!ες η” Μπρικ: 
Αιοι!ιδι!ιοιι Με!!! Ααιιιι·α!ω “Μάι· 

Αι ιι!Γδ!ι!! !ιδεε!ιε!: 

Ηοςγ Μπι Μπι νε!ιι!!ιιιι!ι, Μ δ!ι :ιι !'ο!!'ό!ι!ειι 
Μια 6ι·δ|κοέμΕει: 

θ!!ιιιι !'ε!!ι!νιι!ι! ωιιιιία· ε!ει!!:6 

ΑΜοι·οπ Δ: Έκι: ΜΜ:; 
!!!ε$!ιι.ιιί!ει θεε! !ιοςγιιι!ιι! 88ο!ο!!6ωό!Ε; 

Λώ: "!ο οοΕ πέρι!. 

Α ι·όν!!! εοι·ε!! Ηε!ι:ι!ιιι! ι" ι!!!:ιιιπ!ι: · 

νίιιιι!ι εο!: ΒιιιιιέωοΙω2 (ειό!ώιώε! όε ι·ίω!ι!!ιιινιι!), Λε :πει·έει Ε'ι·ίο πιη|.η ΜΜΕ (ιΙιι·ιι!ιοειια όο ιει·!ιε!!ειι), Ιβ: Με νε!ε ω!ι ιιώρει (εςγ 
εισ3!ε“ι! !ό!ι!ι). - Α 72. όε 73. νει·ιειιι!ι, ιιιο!ιε!!!ιεα ε !!ι!!η!!ι!!αιι.!ι ιιοι:Ξιιι!ό!ιοιοιι ρε]" ΜΜΜ Με, ε" πω: 

ΚΜ!! ιιιει·ε!ι!ό!ιοπι !!ιιιιμιι!! Η.ιιοειιι!: 
ΒΜ. ε!! «:!πιει·δ! ΜΗ: 

Α πιε!!ε!! πγ νἑι·!!ιωι οεγ νιιι·!ιοιιγδ "Με (επίπϋ) 
θι·οει!ι!ιι! !ιπι!! Μπι. 

Αι εεγ!!: !ι!!ιεινιι! "η !ιοι·οιιέ! !ιοιι!8· 
Βι ε!ι·ιιςιι!ο!! ι·ιι!!ι.; 

Κίιιο!: !!!ο!ι ο!ε!ςιι πι!ιιι! οι "π!ι ε!δ!!: 
Κ!ι·ό.! πιομιιιιθμι·άιό.: 

Αι ειδ.: οποιιι!Ξιι !ιοεγ Ηιιιιγιιι!! .!έιιοε! 
6ιιιιδιι πιπιεέι ιιέ!ι!ιιιι.ιι!, 

Κ! ει ροςιιιι νόι·!δ! εο!ι ν!αι!ει!3έ!ιιιιι 
Β!εΕνοι·ιεεει!ε!! νιι!ει . . .. 

!!ε!!ει!ιιι!!: 

Βι (ιι !ιε!!ό) οεγ ει6ρ “εμε νόι·!!ιοιι οι" ειόΡ ιδ!ι!ε!δ (οάράη ιιέ!!τι!υ 
Βιι.!!οιι !!μα ι!! και; 

Α!ιοι Επιιιι!ό Μάι! «φ_γ νοι·!ιοιιδ ειιιιδ 
0ι·οει!ό.ιιι Μέ Με. 

Βι !ιοᾶοἐ πω: !!!!ιι!νιι! ι·ιμι!ει!! νι!π (ίεπιἔ! Μ!" πέ!!τ!!υ 
ΒΕχ 4ι.28!!χ !:ο2ο!·!!! (ας) !αρριι! ο·6ι:Μάιω, 

!!!ε!γ !!!ιι!ιιιιι!ι πιιη"ιιι·!!ιόβιιιι!ι (ωίιμίη έα Αν:: :αρ ΙιΪάοιι|) 
!.έιει!ό Μπι! !δ!!δ!! οι παιςι! (ιιμ!ιπωοϊ ΜΜιω!; ο· ο” ΜΜΜ ΜΜ) 
Αι αδ: . . . . . . . . ν!ιιι!ιι!ο!κ!ιιιι 

Μη·νει·ωοι!ε!! ω!ιια (δ ί!! Μωηω!ωια! η Μωιιρω·υ. 
8 :ιι !!ινοεεΙι ειιιιιιοεαΙι. 

Π) !!!!ιιι ιιι!!ιοι· ιι θ. νειι!«!ιιιιι, !ιε! :ι !ιοι·οπέιιιιι!ι Βι··ι8α!ιιιι !ι!ι·ι!!γιιό ό.!ι.π! Με!! ε!ε!!ι!ιιιειώει !ιιιιιιό!!οι!!ι Μ, ε ει !ιοι·οι·ιιι ιοιμωι οι πιοιιᾶιι!ί!ι: 
»Αι ΦΠ! ρειι!ε!ωι πιιιια ιιι νι·εκ ε!ότι Αι !Μι!!ιιια !ιοι.εινό;” ει !ιο!γε!ι ει Μ: ,,Αι! (:ι !ιοι·οιιΜ) @Με ιι"ιιιο": Μπι! οι οι·α!ι ε!διι. Μ!ι." 
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Ι 

εποι·ιδ, Ιιπποπι π Ιιἱιιάό νέιΙιοιτιιτέιεειἱ. Μέι!!! έκ εργει!ά! απ Ι560-Μ άοζηοιά8ι ΜΜΜ Βάιι!αιί υα!ό 
πόροι: ιπάυέπελε , '8 πι), απ) σε οκοπο!! Μαάάπ |ε!!α!ά!!α!ί!ε, πω! ιι κ0Μ!ό8 Αιιάτά8έ|ιοι £ατϋιειΙ 
)ιι|: πιαπιιιιΙσπ!. Δ 

π” νιινοιι πιέιτ ιποετ νιιεπε!Ιπτ ειΙε!.: ιπι·πιΙπιέιτόΙ ειἱπτε οΒ·οεποπ πι έιΙΙ, πιἱτ 'Γἱπόάἱ ΖεἱΒ·πιοπά]πτόΙ πιοπ 
τΙοιτιιπΙιι. Βε!πΙπιἱ π. 'Γιιι·όοι Ι:ι·ι!πἱΙιι!]ι!ΙιόΙ ιποτ!τεττε οΙΙιοειοΙι!εοτ; δ π, Ι:ἱνοπειτοτ έ!«Ι παπι, 8 πιι€),οΙιΙι ΜΜΜ!. 
ποεπιιΒ·Ιιειπ, πιἱπτ ΐοτι·άειι, ωι·πιπεποτεεοπ ει ειππιΙοΙΙιοιδεοΒ· ι·ονι!ει!ι·π., τωΙ) ει ΜΗδἱ οΙδειάπε οΙεό ΐεΙιοτεΙο. 
Βο οι πι!!! τϋΙιΙιειϋι· πιοπ νοΙτ πιοπάνιι, ω" νοι·εοιδ Ιιι·οπἱε!ἑ.ἱππΙ: παπι ἱε ΜΜΜ!τ οποιτιιΙ: ειάπἱ, νοι·εεε 
ποτοΙ‹Ιιιι.π. ΕΞΩ 8ιο)ι πιοιινιιιποι, ει Κοπιέ:π), Βἱπιοποτ, ΒέιπΙπιἱ οΒ·οεποπ οΙπιοΙΙδιϋττ; :ΜΒ· ΙιδεοποΙι Μει 
τει·οοι Β·ι·ό!!έι. Ιι!!οι. π. ΐοΙο]τἱ οΙπιοπάειπἱ, ΙιοΙοττ ειι ἱΙΙ),οε, Ιει·οππἱειτο οΙδ!;ι, πιιΒ·), άοΙοΒ·. ΝοπιἱΙιΙιοπ οΙτοι·, άο 
πιἱΙ: πιιΒ·), οεοΙιοΙ),εοΒ·οΙκ; ροΙά. 'Γιιτόπἱ εποτἱπτ πιοιι Ι:Ιειιιττοπι Βοποπο ιποΙΙοιτ, πιοΙ),οτ Ηιιπ),ειάἱ οειτοπιοΙι, 
οΙ«.ιιιετι·πιπ Β. ΒοΒ·!ει ΒτερΙπιπἱ , ΒέιπΙπιἱπι!Ι ,,Βποπτ Μέιι·ιοπ Ι:ει.ειοΙγει.”Δ; ΒέιπΙπιἱ ππτ ἱε ιιιά]ιι. , πιἱτ 'Γπι·όοι ΠΟυι) 
Με), ιπἱά!!π ΜοΙιππιιπωΙ ΚοπετειπτἱπέιροΙ),τ Ιιονοιτε, ει Β·ότὸΒ· πεπειι!ι·ποτ ,,ποΒ·),Β·),ο νέιειιιιιιιι!”; π ΒιιΒ·ονιπε 
'ΓΜ!ο Ιιόετετττε 86!!! ἱειποι·οτΙοπ οΙδττε "ή, πο ειορεοΒ·οιτ ειππειΙι πι ποιπ ΙιειειπέιΙτπ. Ηἱέιπ),πἱΙι 'Γπι·όοιπέιΙ πιοπ 
οι·άοΙιοε πιιιΒ·),ειτέιιειιιι Ηππ),ει.άἱ οίπιοι·οπεΙι ἱε, πιοΙ) ν. ΒάειΙό ειέι)έιΙιπ ει.άιιτιΙι; ο εποιιἱπι. πι ἱῇιι Η!!Ι) ίΒ·), 
ΜόΙτ Ηιιπ),ιιά!Ιιοι"'): , 

Δ . ,,Αι οι·οιιι!έπ !ε!!ιπ, ποπ), Η π. Ιιοι·οιιι!.! 
Κ6ι·ιιιι!νο! ε!ι·π8,ιιιΙιπ, 

Αι πι Με !!πκ!ιι!, ῇό Ηππ),πιΙ! Μι!€),ι!.ει! 
Βἱιοπ)ἐνιι! 1ιό!!!!!ιιπ: 

Με»! οι ιι Ιιοι·οπά! πι 6π !ιο!!οιιι ιι!έπ 

ΜἱιιιΙ]ό.ι·ι!.ιι€ ε!ι·:ι8·ιιιΙ)ιι. - 
Ηό! παπιΙ!! πιι!!νι!π ι!πι !ιο!ε!]επειΙόΙ: 

!(ἱι·ι!!), )ιι·οϊόοἱι!!ε." 

ΒΜδΙ ο”οποεοπ ιι πο)ιπιοπάει πώΙ. 
ΒποΙι πτέιπ ει ]ειΙοπ Ιπ·όπἱΙπι οι·άεπιπ !!!ΙοΒ· ει. π),οινΙιοπ Ιιιιτέιι·οιόιάἱ!ι, πιοΙ) τιειτει πιοΒ·),ειι·, οΙοε ποιιιιοοι, 

ε ποιπ οΙ) οι·δειειΙιοΙτ, πιἱπτ Β·),ιιΙιι·ειπ π. )ό 'Γἱπόάἱο; νοΒ·ι·ο π),οιιιειινοιΙ πιοΒ· πιΙππειἱ π),οΙν ΙιοΐοΙ),πεέιπάε, πιοΙ) 
ει. ιπ,ι-ά. επέιιιιά ΙιοπάοιοἱΒ· πι ἱτοάειΙοιιιΙιιοπ ειἱπτο Ι:ἱι·εΙιοεπτδΙοπ ιιι·ιιΙ!ιοάοιι, πιίΒ· Ηάωἱ ΙεἱιιάέιεέιΙιοπ πι!! π 
ιιιοάει·ιιἱιέιΙό ἱι·όπιιΙι π π),οΙν]έιι·έιποπ ο]τοιτ πιόάοείτπειιἱ οειτενοΙιοιδΙκ. - νει·ειιΙΙωτέιεπ νοπτε εποτιδπΙεποιε, 
ποΙιο ει. πιειἱ τἱεπτει Ιο]τετ!! «!ε πεοπΒ·οεί! νοι·ποι:Ιιοπ ειοΙιοττ !!ἱΙποΙι π),οι·ε 68 ΦιτειΙιοε: ποπ ἱά!!Ιιοπ πιοΒ·ἱε ]οΙοε 
ι:αιω. τιιΙέιπ !Β·οπ ιποποιόπππΙι ιτε!Ινοπ 'Γἱπόάἱ τἱποπεΒ·), ε: τιιιιπΙιοτ ιιιΒ·ιι ποΒ·),οεοιτ, παιυοΙ), επ),Ιιέιιἱ 
οποιιοΙε πιόά]έιι·π π. τιιοπΙ:ἱΙοπο εδώ νέιΙειειτεττιι, πιοΙ) ει. Ιιοιτο«ΙἱΙι οε τιποπποττδάἱΙε τοΒ· ιιτειπ π),ιιΒ·Β·ειΙ πω«» 
νοπ, ιπἱπάοποΒ·), ποτ πιιιΒ·ο!τόΙ »Με ειιιΙπιά, ιποΙΙ),οΙι οδ),ἱΙιο τιιιιπΙώτ, ιιιι!.εἱΙπι πι!τ @οι ειι!ιπΙειΙ: οπ έιΙιιιΙ 
οΙΙιει·ί!ΙιτετιΙε πι ίιΒ·), π, Β),ειι·ιό ι·ίπι πιιΒ·),οπ Β·)άιοι·ἱ νἱεειειώι·οεε, ε πι πό ειπΙιειάειΙιΙιιοπ ιποιοΒ·Ιιειινέιπ, ππό 
ειιιροτιτέιει·ιι π: ΙωνοεΙιΙιο Μπ):εποι·ίιΙ. Β ιιιοΙΙοιτ ΒέιπΙπι.ἱ ει. νετο Ιο]τοεο ἱι·έιπτ οι·ιι!Ιιοπ),οΙιΙι, ωἱποΙΐοπνει νοι·εο! 
πποΙιοΙΙιοτδΙιΙιοΙ: ἱε. ΒόΙοΙ: ιι ΙιϋνοιΙιοπό ΙιππΒ·Ιο]τοε ιιΙει.Ι.]έιτ νοπΙιιιτπἱ οΙ: 

Κϋι,οι!!Ιιι·ε ιιιοπΙιειπ, πιἱ πιοοιπεΙοπ ΙοΒ·),οπ Μ: ππιΙίτνο, ΙΙιι!.πι ΡοτετΙ: (1570) οε λάι!πιἱ .!πποετ (1599) Ι(ινονο 
ποιπ ΜΜτ; ιπόάοεἱτόι·ει ἱποπ. Με!τ Με!τι ΠιποΙπιε (1587) Ιιό.ι·πιειε (Ιιιι.τοε) ειιιΙπιἱι, ιπἱΙ:ει ΙΙγοΐπΙνι (1590) 
Ια!;!νοτετι, Πεπτἱ .!!!ποε ροάἱΒ· ιι πι!. ειι!ιοάΙιιιπ τϋΙεοΙετεεεοπτε επιπΙτ, πεειΙεπΒ·),ειπ ει ΒέιπΙπιἱ ποσα. (π),οΙοιιε) 
ειιιΙπιἱΙιόΙ ει·εάτοι:πο!ε τεοι:ἱππτΙιοιπἱ. 

 

Β ιι·ι.ειι!πι π Ιιοι,οπι , πιία!άπ ε!ι!!εΚωιι.πιοι.ι., Μπόκ ιι !ό.ι!ι!!ιιι ιεωωιι νσ!π:ι. - να” α Β-ι!. νειπ!ι!ι:ιπ, πε! ο ποι·: "'Ράι·άΙ: πι. οι!ι·αεο!κ” 
(Βι·ιιιό!ιοωι) ίπ)! ε!νω!πι!!ι: Ρ'άι·πΙ: έ8 οάι·αποΙ:: :ι πό!!ιϊι!!ιο" ο ποιπ!πιιι!ιπιπ !;ε !ώνειπα. Βο πι” πω; π πε!ο)ιε!Η. 

ω) Αι :ήπιε ιέ"!ό!! -ίπά ιά"!όω«··σόπιι! 
Χι!!·π!ι·ό! ν!"ιπ!ιππγζΙι. πο. π.. 

”) Αι. !σεωωι ιπεπε!όιό πιι!ε!6! πωπω Ε. π ω) .!ο"ιοι!ιοιι. 
ο 
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8. δ. 

Ι|οευαἰ ΡΜ!. - Νευε 8 «Με Μ!!·ι2Ζωέ!ιμί. - Γεππιαπιι!! .ε ε!υε8πε!! 7ΜΜΙ!Υ!ί. - Το!!!!ί Μ°Ι‹Ζό8 
Μ.που·ία]α. - Α Το!άί-πιυπάιι, ωιπε!!: ο·έιι|ιΒιέ9ε, Μό.σω!!ταί. 

- Α τι2ε!!Ι!!!.το!ΙἱΙ: επέιι!!«ΙΙ!ύΙ Μ!τ ,,ΙΙοενοἱΡοτε!” ε!!!ΙοΙ!!εποιε !!!!!!·!!!Ιτ Επι: οΒγἱΙ(, ε!! !νιττε!!Ι!ε!·Β·ἱ ε”ετε!!! ω!ίτ 
ν!!!!γ!! 1580-Ι!!!.!!*) εε νἱε8ω!τετιενοΙ «ΙοΙ!!εοε!!ἱ ΡτεάἱΙ:!!το!·, Μτ ει! οιδνομεο τω!!! ΐεΙοοιτι Β·ο!!άοΙΙιοά!!ε!!Ι!!!!! ε!!!έ!τ 
!!!ΙνοιίΙΙεεε ἱ!·ε!!!τ οΙ!! πώΙ!! ο!! ΙεΙοΙ:πονοτό ο%·έιΙγ ΐοΒ·οττ οι. Μ” ε!!!!εΙ: 1562-Ι!ε!! 5!!ΒγἱΙΙεοΙ!!.ε 518!!Ι ναο νοΒ·οοι 2); 
!!!6εἱΙ! οπ, Ι:ἱ!!6Ι! Ι!ἱ!·ετ;!!!8ιἱ !!!!.Ι!ἱΒ· ΐε!!τ!!!τοττ!ι 'ΓοΙ!Ιἱ ΜἱΜόεο, ε Μτ ε!!! ἱ!38ιΙ!Ι! Β:!!τΙ!οΙο!!!!!:ἱ!Ιοε έ!.Π!82.Μ!Ι ΜΜΜ), 
άο !·ἱΙό.Β·οε τενο!Ιοεεοι, π!ιτ ε!!!!οι: !!ε!!!οιγ !!!ι!!!Ια!ἱ!!!!Ιι 155!! -'7!!. Μ!!τ 8 ω)! !! Ι!!!εο!!!!ονί! «ΙοΙ!!·εεε!!ἱ Ι!!·εάἱΙ:έι 
ω! ΜΗΙ!! Μέι!! Ι:εει!!Ιιε, νειΙ!!!!!ἱ!!τ !! Ιιοι!δ!!οιι ΜἱΙϋ!!Ι!ϋ!.δ οΙοοιΙιϋ!·ϋΙ!!!ο!!γοἱ !εω!Β·ε!! Μν!!Ιἱνο τεει!!εΙ:. Κι“!Ι5!!Ι!ε!! 
ἱε !! π!! νο!·εοιδ!!Ι!, Πο8οαί Ρέ$εο· Μέ!Ι: σ, Ι!οιγοεΙ!ε!! δεξγπ!ε8 Ροτα· ό), οιδ!!ονοτ !!ΙΙ:!!Ι!!!!!εἱ!!τ επό.τ!!!!!.πέ!ε!! Ι!οιγε 
Η!Ι Μ!Ιοεῦ!!ϋπτο. ΕΜ νοοΙε!!!ε!!γο!!! πετώτ πο!! Ιί!·ε!ει!!!! !!!οΒγοι ΙΙοεν!! Ιοι!ετεττ, πωΙ!ν Βο!!!ΙγόΙ!οι Μ!!!οι ω!!ἱ 
ω!Ι! ἱε !!οΒγοΙ!Ι! τῶπτ τεΐοτ!!!οτι!ε ΙειΙεόΙ:Ιιά Μ!. 155!!-Ι!ε!! Βι!!τ!!!έιτι τ!!Ι!!Ι]!!Ι! δτ. επἱΒ·οτίι έιΙΙειΙ!8τΙ!!!!!, 
Ι!οΙοττ ίδπο!!τ Ρ!!Ι πρωτοΙ οΙοιετ νο!·εοιτε 8). ΠτόΙ!Ι!, ΜΗ!! Μ!!τ ἱεεΙιοΙ!!.!!!εετει· νο” .Ιε”οδ, πως!! κυϋ!!Ι 
Ιεεττδ εΒ·γϋττ, Κι!εειΙ!Ι!δΙ!ε!!, ε", επϋΙοοιοεε Ι!!:Ι!6Ι!6! ΙιϋωΙ. ι. ἱ. !! Β!ν.ἱΙέ!Β·γεε!εΙ!!!!! ΐεΙενδ, επἱ!!τε τεΐ. 
οΒγΙ!έ!ιπ.!Ι Ι!ίι·ό !!!Ιι!Ι!!!!! Ι!!.Ι:οιι, ΜΙ 15'?0. ΡτοΙο!!!!!ιο!!εέ!τ άοΙΒ·οπ.τ!! σ. Βποι:οι !!!οΒ· Ι548-Ι!!!!! οιδα.τε !!!εΒ· 
,,νἱΙ!!Β·Ι!ἱ!·ό Β!!!!άο!·τόΙ Μ Ι!ἱετοτιέ!]!!”, τονέιΙ!Ι!!! Ογτ!!8, Ν!!.!!!!Μ!!Ιο!!οιο!· Ι!ἱετο!·ἱέ!.!!! 8 ε!>)·γοοι!οι:, ωἱΙ: 8ο0!! 
Ι!ει!!, ε!!! ό!·5Με, οινοεπτοι: 8). ΒεΒ·ΜΞεΒΙιΙιἱ !!!!!!!Ι!!!!!!, πιοΙ!! ΐε!!!!!!!!·!!!Ιι, !5'74-Ι!ε!! !ώεε!!Ιτ: ,,Απ Ι!ί!·εε 
!!ενοοποιεε ΤΜ!!! ΜίΜό.!!πα!ε ]οιεε οεοιεΜε«ΙοοιοιτόΙ εε Ι!!!!!!οΙ!ε6!;έιτόΙ νά«! Ι!ἱετο!·ἱο”, εο ὅ!!!!Ιιο!!·ἱοΙ! επε!ἱ!!τ 
ι!Β·γ!!!!ειιο!! ονΙ!ε!! ΚοΙοενε!!τ !!!εΒ!ε !οιε!!ι. ΒΜ:!! ω!!ἱ !!οΙ!ἱΒ!Ι!!!! !!!!!.Ι!Ι! !!!οΒ· !!!!!Ι!Ι! !!γο!!!!!τοΙ(Ι!!!!! !! Ιεϋι!!ερ 
Μ!!τ οιτε!]ε!Ιι, Μ!! Ιιε«ΙνοεεεΒ·ί! !!!ιι!!ΙώοεΜ!!!!!Ιε Μ!ρόεεέιΒ·8 οΙιοιΙ!ιιττ!! ΜΒ! Μι!άέιε!!ἱ!!!!Ιι νοεΙ:ερἱ οιε!!γοεπ 
«ει, πω:!! ε!. Ιο!!6Β!!!, υι6Ιγ ΙοοΒ·!!!έιΙ!Ι! τι!!Ιτο!!!!!! ΐε!!!!!8τει«Ιι, Βροἱεε!· ροιεο!!γἱ Μ!!«Ι!!ε:!. 1'746-Ι!όΙ, !!!οιγτε 
ΜΜΜ-Μ. 

!) Ι!. 5ο. Ι.!!! Βει·!!!ε!ο!!!ω!!!ε!! Με!!!ο!·ι!!ε !'π!ς!!!·ο!·ι!!!! η!!! !!! !!!!!!!ι. εο!!!!!!!!! ν!!!!·ε!·ε!!!!!ε Υ!!ε!!ει·ε;ε!!ε! ι !!··!!!!!ε ρ!·οι!!!!ε εο!!ε!ι!!!ε!!!!!ι εεει!!!ε 
ει.!.!!!!!. !!! !!!!!!ε !!!!!ι·!!. εοερι.ε!. εο!!!!!·ι·!!!!!·ι!!!!. Ρεει., !8”. !! 39. !!!ρο!!. 

2) Ι!. Υ!·!!!!ε!!!ε!! ΑΜ!!! !!!ι!ω!· εει·! ρΠερ!!!ι!!ε!ι Ρο!·με!! Εοπω!!! ν!!!·ει.!!! ρί!ερ5!ι!!!!!.. !·!ςε!·!›ε!! !!!!ς. 25. !582. Η! !ενε!ό! Κ!!!ο!!!! !ε!!·!!!!!!ἐ!!, Με!. 
Οι·!!!ο!! Πεμ!!! Η!!!!ς. Τοπ!. ΧΧ!!!. ΒιπΙ!!ε, !799. ιι. θ55. !!!ρο!!, !!!ε!!!!ε!! ει! ε!πε8!!!ι: ,,!!!!!!ο Βενω·ε!!!Ι!ε8!!!!!!ε Βο!!!!!!!!!!ο!!! νε8!!·ω εε!!ει!ι!!! 
!!!·ορ!·ι! Μ!!! οι!!!!8!!!!!!! Ρε!ι·! !!!ο8ν!!!, .!ε!!ε!!!ει!ε! Υ!ι.απ!!!ε!·εε!!ε!!! ε! !)!!!!ι·!!ε!ε!!8!!!!!! οιωπή!. ε!!! πο!! Π!! ρι·Μοπι !!! ν!!!!! 0!!!!!!ε!γ μη!!! Βε!!ε‹! 
παω!. ε!!ερε!!ι!!ο ΗΜ!!! !!!!!!!!, !!!!!!!ε!!!τε ρι·!!ε!!εε!!!!Μ!ο!!!ι εοε!!οεεε!!!!!!ε εε!!!ε!!!!ε.” 

8) Α2 !!!!2.!! !!ε!γε!! ή" !!·νιι!!!: ”Α!!. !580. 28. Μ!!!! Ρε!!·ιω !!!ο8νω!!!8, Υ!!Ε. Βε Μάο!!! !!ο!!!!!!!Ι!! Ηο!·ι!!!γ! !!! Νε!!!. !!!!!!ε. Π. 222.!!!!!!ε!.” 
Ηοπ!!!η·! μι!!Ε ο!! :ι ΤΜ!!! !ι·ό!!!!·ί!! πω. 

Δ) Μ!! !!ενε!.! !ι!ις!!! δε. Ρ!!! Με!!! ν!!Ε επε!ι!!!!!!!!. 
η Οι!!! !!!!ει!ι.!!!!!ι !!·!ι!!!!!!!! 8ι. Ρ!!! Με!!! !·ε!·ε!ό!, !!!ε!!ε!ι !!2 Με!! !·όε!|!ε!! ί,;!· !!!!!!ς!.!!!!!!!ι: δε!·!οεα8 Ρει.!·ι!ε Ι!Ιοεοα!!πε εε ι·εοο!!!!!!ε!!!!!!! ω!! 

!!!!!!!ε ο!!ι·!ει.!!!!!!ε; α!" ει!!!ι.ε ο !!!έι.εο!! ι·όει!!ε!!ε!ι: ΙΜ8ο!!πιιε δε:·ίο.·ειιε Ρε!!·ι!8 ο!!!!!!!!ι!8 !!!ε!!!!ε!!! ρι·ο!!ι.ε!!!!!!!!8 8!!!. Ρ!ε!ε!!!!!ε!!ω ω...!!! !8 
πΕ!! ΕΜΗ!!! μη· Ρε!!·ι!!!! !!οε!!!!.! δε,·ίοεωπ. 

θ) Α Με ε!.ε!ιε!: “η Ι!:ιι!μ!!!!!!!ι: 
Μ!!! πω.·!ι !!·έ8:ι :ιι πωπω! δω!κιμώ·Ιω!!! , 

ΕΚ!! .!!!.!!!!!ο!· !5.!ι!!!εγι!!!ό!!!!!ι !!!!ι!!.Ι!!!!!. . 
Νε!!! εε!!!!!λ Με νἑ!ε!ι ν!!ε;.·ο!! ει !!·έ8!!ε!!: 
8ε!: ι·οειωδ, Μι·!! Μ!ι·! Μ.·!! πε!:ε!!! !ι·!!8!!!!!!. 

Σεσι· Νεκ!!! ε. Η !!!!!ν!!!! εε!.!ε!!!!δ!!ε!!, 
!!!!!εε!ε!δ !!!8!!88ιο!!!!!!!ι !!!!!·5!!!!!! 
!!οεν!!! Ρε!ει· ι!ε!!!ι !!!!!!ε!,!!!.!!ε!! 

. Βν!·ε! !·ις!!ει!!!!ν!!!·! ει!νό! ειο!!!οι·!!ει!.ς!!ε!!. 

) Ρ!ε!ε!!!!!ει!ε Μέ ει!!!αι !. !. ε! Με!!! ε εν ΜΗΝ!!! (!!ε !ιε!εός ΜΝ!! κο!!!!ω-!!!! !!ε!πε!:ε!!!) Μ!!!!!!ε!!!!!! !εγ !!8!!Ει.!!: 
Βιει·ιό ε! Μ!!! εο!:!!!!μ δι·.Πή!” οπο!!ιά!;!!α!!, 

Ιί!ω!!!ΜΦωι. :ιι ο" !!!!!·!!εε!!!!!!!›!!!!, 
· Βε! εε!!!)!!!!!!!, πω2 ο" ΜΜΜ! !!ι!ι!!!!!!. 

Ε!!·όμ:.!ε ε! !'ε!! εω· εοπ!!ιε!εοπ!!!!!!. 

ε)'Ι'ό!ε !!!!!;!!!!!! !ε!!!!!.!!!!ι ει!. Ρ!ε!ε!!!!!εοε!ι. Με!! νε!·88ι!!!ι!! ι.. !. !εγ 81«5!! 
.ΐο!·οωι· .σω!!!!!!!Ε ιι Με! πιω· !!!!δ!:ι·δ!. 

Κίι·ά|Πτέρεπ ν!!!!ε!!!!·ό δώσιίοι·ι·!!!. 
απ!!ο· !:!!·έ!!!!·ι!!, Η Πι!ύ!ιο!!οάοποιο"ό!, 
Εεε!! πρ!!! πιφΜΗ ]ι·!!·.!· !!οΙη!!Μ·ό!. 

Υ!!!!ε!!!!·ό 8:!!!άο!·ό.! .!!!!!!ω!ν!ο!! !ι !ι5νε!!ιει.5 Μ!!! Με!! Με." !'ε!: ”!Ι!8!ο!·ι!! κι ν!!!!Ε!!!!·ό ΜΙΒ! 8!!!!!!ο!·!!!!!ι ει. επε!υ8 ν!!!!!;σ!! !εν5 πι;; ει!!ι 
!!!·Μ!!!;ε!:!!!!!ι !!!ες!!Με!!!!!!!ε!!!·ό!, ω!2! !ιδώ!! ν!εε!ι. !!!!8χ ι!ε!ε!!!ι·ό! ε. πε!! !!!!!!!!!!ον!!ε!!!!·ό!. δ. !. ε! !! Μ. 28 ω!! (Οεο!!!!! Ρε!!·ι!!! 
!!!οεν!!! !5!!!8).” 



ΝΔ Φ 

τεΙιειι οπἱε ιιιειείινει νοΙιειπι 'δ. Βο Γέι1άειΙοιιι οπΜΙι πιϋνοΒ·ο ει εοΙιεποτι ο πιἱπάἱΒ· !!ΒγοΙπιοιΙοπ πι.. πγουιιειιειο 
ο οπ ίιτεπ επεινειΙε, εδι οΒ·οεπ νοι·εεπειΙιοΙι ΙιἱΙιειΒγειεει έιΙιειΙ οΙγ ΙιοπειΒ·οε Με, πο” οι οΙΙιιοεποΙοε ΐοπειΙει ἱε 
τϋΙιΙιειϋι· οΙνοει. ει ΙιειτεάἱΙι νετεεειειΙι ιιιέιπ Μπι οεειΙι ει. νοι·ετίιἱ- πιό (ΜειΒ·πἱΐ . . .) πιοΒ·επειΙεειάειεει, 
ΙιειΜπι 'Γοπ!ἱ Βιιάε!ι·ει ιπἱΙώρ Ιιοι·ϋΙιοποι: Μπι οιιιΙ!ιοεο, οδι ει Ιιἱι·τεΙοπ ε!ιυιοποτεΙΜΙ ει νοι·Ιιιιπι τεποπε πιο π. 
οΙειι·ιιΙ]ει ποΙιειιιγ ειπειΙεπειΙι ·οΙνοεπιιιι. ΙΙ), ΙιοπειεοΙι οτεπιοτιΙι υιοΒ·οΙιοι ει 27., ει Μ., ιε!π ει 82. νεπειΙιοΙι 
ιιιέι.π π. ΒιιΒ·οπιοε, ω” ΙειτεπἱΙι ι·οΒ·ιΙιΙι 6ο ειροΙιΙι ιπωειι Ιιιἱτι, ιιιεττ ει Ιιοροι·οό-!πτοεπιει8ἱ ΙιειΙειπάοι ΙΙοενειἱ 
ιιτέιπ οεειΕιιΒγοπ ιοΙ!οεΙι οπ ΙιοοΜΙἱ οΙ ω). ΑΙεειι·ιπἱπι ΙοΒ·γοπ ει άοΙοΒ·, ο ΙώΙιτευιοπγ οι·άεπιο ἱπΙιειΜ οο,·γ τοπἱ 
πορΙιοει οιπΙοΙιοποτε ε ποΙιε!πγ ΙιειΙειπε!!ει ΐοπιειτιειπειΙιειπ, πιἱπι ΙώΙιοἱ ΙιοοεΙιοπ πι. Απ οΙδειάέιε ι. ἱ. Μπι 
οεειΙι ιιιί!νοεπιοιΙοπ, Μ πιι!νοΙοτΙοπ ἱε, υιιπι ειπιει ποτ νειΙειπιοππγι νοι·ειτόἱο; τιποιιΚοιιειἔιι ποΒ·γοεε, πιοΙιι 
Ι:ϋΙΙϋποοοπ 'Γἱπόάἱ ροΙάει!ειι·ει ει νοΒ· 8οτΙιειπ πιἱπεΙἱΒ· οΒ·γ επόιειΒ·Β·ειΙ νειπ επειροι·ίτνει., ειπ. ειππγιι·ει Ιο!πγοΒ·οο 
!ε!Ιιπιοιοποτει τϋΙιΙιπγἱτε ιιΒγειπ υιεπιειι·ι]ει, Μ Μπι ιιιἱπά!Β·; π), νειπ ει ΙιειππΙο]ιοεεοι π.. Πο ΙιοΒ·γ επι οΒγ 
8Μτί!, δεπἱπτε οΙΙιοεΜΙοε Μπι πιιπάοπ ΙιαΙΙουι ΜΙΙ:ϋΙι, ειι. οΙ Μυι Ιιοπγοετετειι ·ιπΙοει'ἱ οΙνειοό οι·Μπι πιο. 

Νοπι Μει. οτάε!ιττεΙοπ οπ ιιιιιιΙ ει Το!ει!ί-εποπε!α ΐεπυιειι·ειιΙι πγοιπειιι ε ποτατ νιπεΒ·έιΙειι Με! νοππἱ. 'Γϋτ. 
ιοιιοιΙεϋπγνοιπΙι ο 'ΓοΙάἱ ΜἱΙιΙόει·όΙ πιοΙγοπ ΙιειΙΙπειιπει.Ιι; άο Μπι ΙιειΙΙπειιιειΙ: πιιπάἱ8·. ΙΙοενειἱ πιο: 

"Κονειιοι ο!νειιιοΙι ι·ό!υ. !ει·οπϊΙα!!ιειπ:" ο ' 

τεΙιέιι ει πι. πέιπι«Ι νοΒ·οπ κποπ νοΙι πγοπιει 'ΓοΙάἱπειΙε, Μι· Ιιοονοε, ει Ιιι·όπἱΙιειΙιΙιοπ. Βιἱπτε ειπ ο Ιποι·ι!!ιειπ 
ΙοτεΜιι πιοΒ· οπιΙοΙιο ει Μο οποΙιοιΙιεπ; ιιιοι·ι ποΙιει πιειΒ·ει ΙΙοενειἱ ρειπειεειοΙΙιοάἱΙι: ” 

Αο όπε!εωσι·πόΈ πι £ε!οιΙΙ:οιιοΙι ε!ο!εοΙ:Ιιιιπ. (3.νιιι.) 

Μ ο ΙιοτεειΒ· ΙιινϋΙ Ιιοι·ει νετοιτόιτ οτιἱ "); υιίΒ° ει. 26-άἱΙι νεπειΙι νιΙειεοεειπ οΒγ πορειποΙιι·ε ΙιινειιΙιοπἱΙι, πιοΙ)ι 
ει είτΙιοιττι ΙιειΙειπάοι ιειι·ιο.Ιιποπει: ” 

πι» ιΙο!Β·πι ΙιΜοιι ῇό Το!ιΙἱ !!!!!!Ιόεπει!ι 
!!!όε απ! νε!ιό.ι·ό! Μ; έπεΪσει ίι·ιια!ε: πι. 

!!'ε!!ΙειΙπἱ ΙοΙιοι, πω” ΙΙοενειἱ ο ,,τϋΙιΙι άοΙΒ·οΙεειι” ἱε Μπι νοιτε πι Ί'οΙά!ει.Ιιει, ο @γ ει 'ΓοΙάἱ-πιοπάειι 
ιο!ιοεΙιοπ Μπι ειάιει ε'ιιτειΙ ει ]ϋνοπάόεοΒιιοΙι. Βο ΙοτειτεΙι πιοΒ· ΒιιΒ·οπιοε Ιιοι·ειΙιειπ ἱε !ι·οιι ιϋι·οάοΙιοι ει 'ΓοΙάἱ 
πιοπάειπειΙι. .ΙοΙοει ιϋι·ιοποτεἱΙιοπ ") επτεΙο ΙιειΙειπάοι πϋιϋΙ ι·όΙει., υιοπάνειπ: ,,οΜΙιοι ιειΙειΙιειιπ ει ε·έοί [ε! 
]οομπέ8εποεπ.” νει] Ιιει ΒιιΒ·οπἱαε πιω ΙιϋιΙϋιτε νοΙπει ἱπΙιέιΙιΙι τεΙ!οε ιπἱνοΙιτεΙιΙιειπ, πιἱπι ΙπνοπειιπΙιειι. πι.. 
ΠοΙί ιονειΙιΙιέι ει 'ΓοΙάἱ-υιοπάέιπειΙι πγοπιειι ΙπιπιποπάέιεἱππΙι 68 ροΙάειΙιο8ΜάἱππΙεΙιιοπ, άο ποπ οεειΙι πιετι πειΒγ ετο 
]οι·ε οε εποποπγε6Β·οτε νοπειιΙιοιπειΙ: ω) , ιΜΙγ πτόΙιΙπ ειιοπΙιειπ ει πιοπάει οΜΙΙοιιιονοΙ Μπι οΒγοπἱΙι, θε νεΒ·), 
αεειΙι 'ΓοπΙἱ νειΙειπιοΙγἱΙι οΙοτεπειΙιε!τει, νειΒγ, πιοΒ· ΙιἱΙιοιδΙιΙιοπ, ΙιειΙειΙει ιιιε!πἱ Μοτε οττεπάδ. ΡοπνοΙι νοο;το 6Β·ο8% 

η !!!ός ει πιιιποιππ ο .τι ποιει!οπιιι !ιοπγνιειι·ιι! !ε τποπ οι! !ι!ι·.!ι!!ι. Α νοΕ "Με πιγ ιιιό!ε 
Αι. !ι! οι ι!ε!εε!εε! "από !ιο νει·οε!ι!ιοπ, 

Α ΜΕ! ιΙε!εο!ιι·ό! !οπ οιπ!έ!τοιει!ιοπ, 
Νο" νοι·οπει·ιδπε!ι νιιΚγοπ νει·ε!'ομ!ι!ιοπ , 
Αι οι" ι'ϊιοιιιι!ιππ !ιε!νοπιιέΕγ οει!οπ!!ο!ιοπ. 

Βο ιι πόιος" 8ιόν88' νει·ιε!'ύ!!ιο! ει "πιο πονόι. Μπι !ι!ε!νοεπί, οιει!ι ε-ιεο!ι!!ιοπ! !ε!ιοι (ο 40.8. πω. νει·ποιει!ιε!ι!ιο! ε. ε. Ροιιι·οο !!08ι.81ινο 
8σι·νιοἱἱ: Ροιι·ιεπ !!οενιιπιιο 8ει·ια! !ια!!! !ι!); ει Μπι ειεινιι!ι όι·ι!ιοι!οπε!ε. Α οε!ορ!ιοπ!ιοι ο ροιειοπι! Μειι!ειε!ιειπ πιοε !ιοι·ιυπι!!ό!, νι!όπο 
εππ !ιὸιιὁ!ι!ι οι·ικ!οιι!, νει·πειιι!ι !ιό.ι·ιε!ι, ιπε!γ Τε!ι!!πι!ι ει !ιιιι!ι! νπι·!ιειρι.ι!ιππ Ναό πόιυει!γ Μπι εει!ιοιε!ι εοι·ε!.ῆπ ε!. - Ε!" , ω: ε όν· 
πό!!ιι!!!, ΜΜΜ! !ι!ιιι!ειε!ιειπ ει νο; ειιι!ι ποπ πο", πιο”, ει "πιο πονειι·ο νεΜ!!ιοι!!ι, ηχ πιειιι ιιοι·ι·ει! νιιπ !'ε!οπει·ό!νε “πο” ό!Μ ει 

πιοπιππ "πιό ιι:!ό!ιππ”), π«.· ιπε!γπε!! ει πι!!γ !ι!ιοπιιει!.τιπ οι τπωπω, όι·ιε!ιπο ει!πιε!γ !ιοιπι!!γοο. 
ω) .!ε!ειο ιοι·!εποιε!ι. Ι. πω”. Ροει, ΗΜ. ιι ειο-ε. !ειροπ. 
Π) Αι οπό" νεπειει!ι!ιό! οι όι·ιε!οπι .!ε!ι!ιιιπ !ι!ι!οι·ί!!: 

Ογα!α·επ εοπι!ε!!ιοιΙιειιιι εκει όπ πιειΒειπι!τιπ: 
ΚενοΜι ε!νιι:ε!τ ι·ό!ι !ιι·οπί!άι!ιππ , 
!!!ειΕπ πιό!!ό νε!πει Με αι ιι ει!ι!ιιια; 
Α2 ιιπε!ιπιει·ιο!: ι.: Ω!οι!!ιοι!ε!ι ι!ε!ςο!ι!πει. 

Νο "όι·ι ι!ε!ςπ!ι Μάρ ΠΕ!!!!!!ο! περι-ποπ. . 
α) Ι. Με. ό8 -οι. !!. ο .ιο"ιόε!ιοοπ. 
Ν) !!γο!ι ει) Βι·οει πι!πι Τοπ!! ΜΜΜ. Τοπ!! !!!!!ι!οεπιι!ι ιιιιε!ιό.]ει. Νοπι ει!·ι·ει Βιιι!ει! (οι νε!οιπὸπγοιπ οιοι·ιπι ποο πιοπι!ειι·ει νεπειι!ιοι!!ι, ιπε!γ 

"ιιι·ιπι Τοπ!! ο" ιΜ!!οι!ο ε!ιτιοπο οπειρειιοι, ιπ!ι:!όπ οι ιό!ο ει Μπε! πιω !α!ι·ιΙοιπό, ει!!ειιι!ι.να, ο", κιωωιωι Μπε! ε!όι·ο ιεπ·ωιι 
Μ!ιόπ ρόιιιόνο! πιι.ι!ιι!ιι πιος ει ποσοι πιο!). δ) Ι!" !ερ πιιιιι Τε!ι!ι ΜΜΜ Μπα. Τοπεδι!!!ι ιπ!πι 'Ι'ε!ιΙ! πω! !ονπ ει πιοπιόιοπ. 

δ' 



:ιο . 

επι ιιιειιιιι @ειπε ιιιιιιι ι·επιιιιοιι ιοεγνοι·-ετοιιιγο Βιιιιειπει.ιι ιιιωι ιιιιππιιιιιιιπ, πιοιγοι ει ιιειΒ·γοιιιέιπγ Φοωιωικ 
ιιιΙειιάΙοπιτετ1, άΙο ιποιγοι:οι ιικοΒγοΙοιΙοπ Με εποπιοιπι: οιιιιι τέινοΙίτοιι οι επε!ποιΙοε ιιοΙγϋισόΙ 'θ. . 

Α πιι 'ι'οΙιιι Μιιπω ποτοι ιιΙοτι: ιιοενειιπιι: επετιπτ ο ιι.οιιοι·ι ποιοΙ), οε πειΒ·γ ι.ει.ιοε ιιΙοιοιιοπ πι. ιιιιιΙειι 
επι ιιτοι·ειιιειπ (πω. 1677-Ι783), ιι ει αιοπιιιιι οπποι: ..πει ιοεπι:οιιοπ, ΝόΒ·ι·ειιιιιειπ, ιει1ιεττε, 'ι'οΙιιι πιέιι· 
Μιιιγέιε ιιιιιιγ ι:ϋι·οιιο νοΙι ειιιονο”). ΒιιΒ·οπιοε ιιοι·έιιιειπ ιο ει ιιειογοπιειπγ καιω.. πιοιιο ιιιιιιιιιι 'ι'οΙιιιι, εδτ 
ει πω.. εοι·εΒ· τει,οιιινέι, ει. εποΒ·οιιι νειι· ι‹ειριι6.πγεινέι."), ο ει επειιιειοει οοιι·οιιιιιειπ ..ει/ιι ειινοποττο") τειιο. 
Α πιι ποιοιι.ιπι: ει 'ι'οιιιι-ιιιοπιιέιι·όι πι, πι). οι ει. @οι πιοσει· ιιόειιοι·ιιόι πιοι·οιιιτ ι·οπ, ο ὁεοιπιιποι ειπ 
νοΙι πιιιιιιιιι, πιι ει ιιοιΙοποι:ποι ει ιιοι·ποιοει πιοπιιο; ιποιγιιοπ ιιιιιιι ι·επιιι:ινιιιι ιΠιιιι.οΒ· οιπΙοι:οποιο 
οΒ·γοείιι , ει τεειι οι·ιι οε ιι”οεεοΒ·, ει πιειιιΒ· «δε ιιίιεοΒ· ϋειινοΒ·ο; πιοιγ επειιιιιιοΙι:οπ ι:οι·εεπιιιΙ ει ποπ 
ποποιοιιοπ τοεπιπι οιιοπιιιιινει, ι·οεπιπι ιιιινιιινο ο ιιιοΒ·-ιιιοΒ·νειΙιτεπνει ιιΙδπιιοπτ ιιιοΒ·ιῇιιιΙοιι. Απ Απιοπι: 
ιιοεεπειε ο ει ποπ οιοιοιιο ιτιοιγοπ ποτό οι·επει.Β·ιέιεει, πιοΙγιιιεεψε!νειΙ, οπετοποεοιονοι, πειΒ·γειιοι·ϋ8οΒ·ονοι ει ι·οΒ·ιιιιι 
ι:οι·οΙ:ειι οιιιοιιιειιγοειτειτιι, π] ιειι·Βγειιιι:ειι τει·πιοι:οπγιτειτε ει πορΙιιιιιοει, ο πιι ει πιο ι·ε,ι;οι: Ιιόιδι ΐοπνοΙι, 
ειιιι ο ι:οι·ιιιι ιιοιιει πω. Β ι:οι·ιιοιι ποπ πγοιιιοι: ο πορι οποι:οι: ιιτέιπ πω, πιιπι ιιιωι τιιι·ιοιπιέιιιόι, 
ιιοενειι ο ιιιειΒ·οι 'ι'οΙιιιειι, ιιο εοπι ιιιιπιιοπτ ποπι νονο οι οιιιιει, εοπι ιπιιιδι οΒ·οεπι ποπι πιάνει ιιοιιιΙο ειιιιοιπι. 
Αποπιιειπ Μό.ιγέιε ο" π] ειιιιι ιιιιειιοι·ι ιιιοπνοπ ΐεΙ ο ποιπιιοιι·ε , ο πι,... ιιοι·έιτ ει ποπ οιπιοΙιοποιοιιοπ ΐοΙοιιοι:ιιο 
οιιιγοεπινοπ, ο ποπ ει. 'ι'οΙιιι-ιιιοπιιι!ι ιι: ει Μέιιγειε ιιιι·ειιγ ιιδειιιιι·ε ιιιοΒ·οεπιιοεοι·ε ΐοι·ιιιτειτιι, επι ιιινοπ, 
πο” ο” οΙγ ιιειιειιιιιειει ιιειιποΙιπειι: ιο επι'.ιιιοόΒ·ιιορ ο Με ιιιι·ειιγ πιο. εοι·εΒ·οιιοπ ο Μπι ι:οει.οι·ιιιέιιιοπ 
ι:οιιοιι οιιιιο; ο ο Με!τγει.ο-ιοΙο οπιιοι:οποτοΙι οι ιιιειιιιι Βιιι:όοι-ι·οιο ι.δ.ι.οτ πιοιιοιι ιο ΐεπιιιοτειιινειπ, νοιο 
οΒ·νοειιινο ιπειτειιιτ ι”οπ ει 'ι'οΙιιι-πιοπιΙει ιο, ιιιοιγποΙι ΙοΒιιιειιιιι τοΙιΙειιοιιειι Β·γει.πειπι τει:ιπ1ιιοιιιιι ει ιιοΒ·γοπιιιπγ 
ειποπ ι·οεποι, πι: ει ιιιιιιειι ι:ει.ριι πιω ΐοΒ·γνοι·εινοι επιινοιιιοπτει:, οε οεειιι ειπότει ιιοπΙοποΙι ει ποπ οιπιο 
ιποποιοιιιιι οπγοεππι, ιιιιότιι. ιπει.Β·οι: ο οεοιιέιΙειτεο πιειτοιινέιιιγοΙ: νιιπιΙειι ι:οποΙι πω ιποΒ·εοιιιπιιειιτειτει:. 
πω, 'ι'οΙάι ιποπιιειιειπειιι ιιιει.Β·νε!τ, πιοιγι·ε οΒ·γοιι ιποπάέιιι ι·ειΙιοιιιειι‹ ιο, οεειΙεπΒ·γειπ νειιόεειΒ·Β·ειι ιοτεποττ 
εποπιοιγ ο ποιιι ο” οινοπτ οοεπιο (ει ιοειτι ετδ οεπιιιοιο) τεττε, ποπ ιιι·ιπϋποοΒ·οεοπ οιιεπιοι·τ @οποιΒ· 
τιιπποίτιει, ιποιγ εποι·ιπι νειΙειπιοππγι ιιιγιιιοεοΙι ιοτεποιτ εοοιιιοιγοι:ιιιιι εειι·ιειιιτιιι: οιο, ιιι-πωι πιινοι:οιιτεΙι 
ο νειιτεΜειι: ιο ΜπΙι πιο τοΙμιωι, ιΙο Μ,... @οι εποπιοιγ εοπι ι.ειιοε εοιπ ιιιιιτγειε ι:οι·ειιιιιιπ ποπι πι, 
ειιι:ειιιιιειειπι ιιιιοπγοο ειιιιιόι, ιιοΒ·γ εοπι 1.ειιοε ιιτόπιι:ε!ι, εοπι Μέιιγέιε ι.πιΙγ ιιάνειι·ι Με ιιόΙει οιπιιιοει ποπι 
τεεπιιοιε. ιππιτιιιδ, πιιτ Μ: @οι οιιιιιτεποπι ποιπ οΒ·οεποπ ιιοιγοπ ιωιιι, ω." 'ι'οΙιιι ειινιει ει ιιειΒ·γοπιό.πγ 
ειιοι·ιπτ βεια·ίπο νοΙι; πο” (Γόι) βότίπο πονο οι” τι ι·εΒ·ο ποπ ιιδεοποΙι π., ιι ι.ειιοε ιιιι·ειιγ ιιΙοιοιιοπ 
οινοπ ει ροι:οΙιιει επιειιιιι, ο οππππ νιεεπειιϋνοπ πινω εοι: οοοιΙει. ιιοΙΒ·οΙι:ειτ ιιοεοοιτ'8); ο ποιιι ιιιιωιω ('Γετ) 
Βότίπο ειποπ ροΙι:οΙιέιι·ό ιο, ιι ΖειΒ·ιποπιι ι:ιτειΙγπειι: ιιοιιο ιποΒ· ιϋνοπιιιι ιιιπιειιπειι: ιιιι·οι "'). απο.. ο 
ιιειιι·οπι πωω ιιοπι οποπο,ογ-ε, ι, ι. έιιιό πΙιι. ει ιιοι·εοπιγοπ ιιιδιιοιι πιειΒ·γοι· πορι·εΒ·οιιιιοπ, ποπι ο” 
πιο ιαιτοιιοεπιδιοΒ·, ο πιιιιι νιιιε.ιιιιοιγ ο Με ειοιΙοπιοινοιι·οΙι:οπ πω, ειινιει οο;γεπετειπιπιι 'ι'οΙ.ιι Μιι:Ιόε-· 
ωκ, ιι επιπτε ιιοπι ο”, ιιειποπι πιιπιΙοπ Μοτο, ο οι οιιιιιοι·-ΐειοιιι οι·ιι ιοιι:οιιο ω? Βο ο νιιεΒιιΙειτει:ιιειπ 
ει πιιι”πι· πορτεΒ·οιιποι: πειρι·όι πεφτει εοιιοεοιιιι οπνοοποεε, ο ειιγέιιπΙι ΒοπιΙειιιιιποέιΒ·ει, ιιιιι ειποιιειτ ΐειιοΒ·γ 
ποπι οεοιιοιγΙοτιοι:, τενειιιιι πιοππιιπΙι πι. 

Η) Λ ΜΜΜ ι.-ιιωικ πωπω ιιιιω-οιωι ιιιιιιππωι, νιιξγ Μ". όι τπω. - πόιοι ιιοιινιιιποκ !716-κι, ποιεοπνι (ρωιοιι) Μππιιειι, ΜςΜ, ιΕγοιιιιόιιοι.ιιιι 
Πο, ιιοΕγοπ ιιινειιι, νειιπιι·ιι ιώιιέςοσι 

Ειιιιοπ οι ιπιι ιι·ιπιπ, "μπω, ο ε! ποι·ιι ιιιοιικι, 
νεεγ οι ιιιωι-ιιιι 5.ιοιπποκ ιιειιοιι , 
Ηοω· πιω ΜΜΜ !ο" νιιιππ, ποπι Ειμαι: 
Κέιπ πιος .ιόι Βπιιίι.πιιιι πι. πέοει ιιεηιπ.ιειι: 
Νοειιιιοιι .κι οππε!κ πω... ιιοιοςιΞπγιιι; 
:ιωωιω Πιςςιιιιι πιοπι6ιγόιιοι ιιειοιιιιιΞι, 
ι>ιεειι,-ιιπι ιιι_Μιι ω." Μπι” ιώνειι.. 
Βιπιιπιιππε νι!οι. πω” ιπεριιιιω, 
1έπ , ει; κει οιιιι.ιπιι.!ιιπ ι-ιιιιι. ιιειι·ιτιιπ!γιιιειι. 

!5) ι... 'Μ. Βε!ιι Νοιιιιει Ηιιπμι·ιπο ππνειο. 'ι`οιπιιιι Η!. Υιοππιο, !737. πω. 122. ε. Έοω. ιν. ιιιιιι. !742. ρ. 27. 
ιι) Κ. Βιιςοπιοι: .Νιο8 !όι·ιόποιοιι. Π. ιώπιν. ιι 7. !0. 27. Η. 
ιι) Ι.. Βι.ιμπιοει ΜπΕμπ Ρε!ιιιιιοειόσε!ι ιι μπι ιπιιιι!ιιιιιοιι. Βιομα, !820. ι. τό". ει 289. ο κι". ιηιοπ. 
ι) ι... Βέιπποι· !οινιιπ εωιωιειε!, Χ. «Μ». .πω , !808. ιι !28. ιηιιιιι. 
"η 1.. Τιπιιιιι: Ζειςιπππιι κι». ι.πιπειωι 287. ο Νιν. ει:ιιιιιιι. 



θ1 

Με ιιιετοι”ιεειιε Βιειιιιιιιιι σει“ Πιιεεκιι νοκ Πισω. 
Υετι Ρυακια 'Ι'ο!άγ. 

(Ι·1κ·Με ΜΜΙιεί!σπρ.) 

(ν«ικ·Β·εΙεμ ισ «Με 8Πισ«ιε άει· ιιΜΙοεοιιιιιεεΙι-Ιικειοι·ιεεΙιεκι Ο!ειιισε νο«ιι 26. Λεει! 18% Π. 

· ε. κ. 

Ειιιειικι8. - Πι-ιιΝει”Ιιε!ιε ΉιΙΙιειισεειε άει· Πιιεει·ιι. - Βιιιειικιιεε!ειισιι€. - Βει· Ιιιεισιιειιιιε Πεεειιι€. - 
Με σκιει·ιεειιε Πειάεκιεσ8ε. - Βιιιιι·ειι ειΠει· Ιιιειοι·ιεεΙιει· Πεειιιιεσ. - Μπριι·; Νικ· Ψιι·ικιιιιεε!ιι·ειε σιιά Με 

νει·ιιι·ειιιιιισ. - Με εΙΙιιισιιιιΒε νει·εειιινιιιάειι ιιιι·ει· ΠεειιιιΒε σκιά σεεεειι ΙΤιειιεΙιειι. 

Μπι άοι· άιυιιΒ·τἱεεΙιιοιι εσει: Μ: άΙΒ·οιυοιυ ιιυτ εο νἱεοι Ιιοι:ουιιι, άοεε εἱε άοι·θεεειιιεΜε άοι· Νιιτιοκι Β·Ιοιειι 
@Με Μ, άειεε εἱε εοιτ άοι· ΒιυΙισι·Β·ει·υπΒ· άοι· Βι·υειιοι·ιιι·εεεε οειιΙι·ειάιο Βοοι·Ιιειτει· Μιά, Με εἱε άιιτειι 
ΝιοοΙιιυε Ζτίιιγι ἱΙιτε Κυυειΐοι·κκι ει·ιιἱεοιι. @τάθε Βειιι·ιθ:ετοιΙοι·υοκκιου, εἱιιιΒ·ε Βσειιοι·ιιτοι ει·Β·ετιοειι άἱεεε 
άι'ιτ!!ιΒ·ο Κοιιυτυἱεε, ινοιειιε Με πω· Βτυυάο υοοάι Ιιοιυιο ννιεεευεεκκο!Ήιειιο ΒοιιουάΙυυε ει·ΐυιιι·. Βιοεε @ΠεΙιε 
ουεευΓσΙΙου ἱεκ άἱε Αυ!·Β·οΙιο ΐοΙΒ·οιιάοι· ΒΙΜτει·. 

Πυεει·ε ειιιεάιο Πτει·οτυτ ἱετ Με άἱε ΡοττεετπυυΒ· άει· Μετοι·ιεειι ετι νοΙΙιεάιεΙιτυυΒ· ευ Ιιοιι·οάι 
τω; άοΙιει· κκιΐηκε άιο Αυι“σιιι·υπΒ· ]οιιοι· Βιιυκευ νοι·οιιΒ·οοιιου, ινοιειιε Β·ι·ϋεετειιτΙιιοἱΙε υυεετε θεεειιιάττειισειιοι· 
ειυΠιοσ·οιιτ·ι ιιιιΙιευ. Με ΑΙιυειι άοι· ΠιιΒ·ει·υ Ιἱεοιιτοιι ΜυεἱΙ: υυά 068οκιΒ', σκἱε άἱεεε Ιιϊιυιικι·ο ΒτεΙΙοιι άοι· ο.ιΙτεοιι 
κιυΒ·ι·ιεειιοιι Βειιι·ιΠ:ετεΙΙει· ποιινοιεευ. Ρΐεἱΐε υυά θεσε·ο, Ζιτιιοι· υυά θεεειυΒ· άυτι'κευ υιἱε ΐειιΙοιι ινο ἱτΒ·ειιά οιιιο 
ϋιΐευτΙιεΙιιο Ρτευάο άοε πω: ΙιοννοΒ·ιε, επου εο Μι Β"εετευ υ!ιά θοιοΒ·οοιι, ἱκκι Μιε·οι· υυά ἱπ Βειιουι:οιι, ιυ 
άοι· καιω Με Ιιοοιτκι ΙιϊιυειιεΙιιοιι Ηει·ά. ΒοοιυΒ·οοιυάεε με εε ΚιάεΒ·ε- υυά Ηευε-, ι·οιΞειϋεε υυά ΠεΙιοεΙἱιοάοι·, 
υυά Μι· ι:ϋυυτοιι Μ· άοε νοι·ιιιιυάουεειυ ]οάοι· άἱεεει· Αι·ιευ ἱυ άει· υυΒ·ι·ιεειιου νοι·πειτ Β·ευϋΒ·ευάο ΒοοιεΒ·ε 
οιι!·σιικειι, ινευυ υυε υυεει·ε Αυ!·Β·οπο Ισει·ιυ υἱάιτ θτευοειι εειοτο. να ποεεΙιι·ϊιυιΙ‹ευ υυε :Με ου!· άἱἱε θεει”ιυΒ·ε 
υοτιοιιοοιΙ-ιιιετει·ιεειιοιι Ιιιιιοιτε. Βἱεεε θεεϊιυΒ·ε ει·εετΜευ ευΐϊιυΒ·ΙἱεΙι άἱε ειυΙιειτκιιεεΙιεθεεειιιειιτε, 
ιυάουι εἱε άἱε ποεειιυκκιτεοιι ΒτοιΒ·υἱεεε άοι· Μιάοπ; άἱε 'ΓΙιοτειι ἱΙιι·ει· πεσει υυά Ηειάου ἱπ άοοιειάΙιι·τει· Βει· 
ετεΙΙυυΒ· νοι·ιι·υΒ·ευ , Με άἱἱεεε ου8 άοκκι Αιιοιιγτιιυε Βοοιιιε ΒεΒ·ιε Νοιετἱυε ιυ ει·εειιοοιι, άοτ εειιιε ·ο!·τ ει·εειιϋ 
ρΐευάο Βι·οειιΙυυΒ· ουτυιοἱει άοιι.νοΙι:εεεειιιιΒ·ειι ευτΙοιιυτ σε. Βἱεεε θεεϊιιιΒ·ο ννιιι·ευ υἱάιτ υυι· υτάει· άου Κι·ιο 
Β·οι·ιι, εοιιάοι·υ ἱυι Β·ιι.υοευ νοΙΙ:ε νοι·Ιιι·ειτει, Με άἱεεε οιιουΐοιΙΙε ουε άοοιυ Αιιοιιγτιιυε ει·ειάιτΙἱάι ει, άοι· υοιιοιι 
άου ,,ε«ιυτυε ιοευιοτει·υτυ” ετετε ειυεΙι άἱε ”ΐειιυιοε ι·υετιοοι·υιυ” ετννϊιιιιιι. Βἱε Μουοτουἱε εοΙάιετ ΙιιιιΒ·οοιι Βε 
εἱσιτιοιιουσυά θεεϋυΒ·ε νικυτάο"άυι·ειι ειυιο Απ νοιι ΜυειΙιΙιοοΒ·ΙειτυυΒ· Β·οοιυΠάοι·τ; άοε Ιυειι·υτυιουι, ινοιειιεε 
Με” άἱειιτε , ινυι·άο Ιοια (Βεγει·) οάοι· ΙιεΒ·εάδ (θειΒ·ε) , νου υυεει·ειι Ιοιτειυιεειιευ ΟΙιι·ουιετειι ΟΗΙιει·ο 
υυά Βιπε Β·ευουιιτ; υτάει· άἱἱεεοιι ΒουιοιιιιυυΒ·ειι Ιιε τυιιιι οιυ Βιιιτευιυετι·υτυιουι ευ νοι·ετειιειι; οΙι ]οοποοιι 
άἱεεεετιιιτ άουι Βοεκευ, οάοι· άου ΡιιιΒ·ει·υ, εάοι· εἱιιοοιυ !(ΙϋρΐεΙ Β·οερἱεΙι ινυι·άοο, Μ: υυε υιοΜ Ιιοι:ιιιιιιι. ισι 
ειιἱεκε εοΙάιει· ννοιεευ ειυά υυε εοοιιε υυά οιι·ειυοιΒ· ου άοι· Ζω Ιιει 'Γιιιόάἱ ου!Έιοννιιιιι·ι, ινοιειιο ?Λ!'θ.Ι', ιιοειι 

!) Με Βειεςε κικιάοιι Μάι :ιιιι.ει· άοικι νει·ικιιτεκιειισεκι 0ι·ιςιιιι!!εικιει Ικοκικιιειι ά:ι!ιει· Μι σει· Πε!ιει·εειιοιιε κυριοι σ·ε“ειεεεειι πετάω. 



82 

ιιιιοΙι άιοεοε Βϊιιι€οτε οιΒ·οιιοιιι θοετοιιιάιιιεεο , ἱΙιιιι εοΙΙΜ ειιιΒ·οΙιϋτειι, @Με ειΙιετ πιά· ΐι.Ιτετοιι ννοἱεοιι Ιιοτιι· 
Ιιοιι, οάετ άετοιι Αττ ΐοΙποιι, ιιιιά οοιιιἱτ νοιι άετοιι θοιοι οιιι ιιιοΙιτ ιιιιττειιοε ΒἱΙά Ιιοΐετιι. . 

ΙΒε ινιιτάο Β·οειιΒ·τ, άειεει άιοεο Μοπετ ἱιι άετ νοτιοιι άιο ΒτεΙΙο άετ θεεοΙιἱοΙιτεοΙιτειΙιιιιιΒ· νετττει.ι:οιι. 
Βιο ετεττεοιίτειι ειοΙι ιιϊιιιιΙἱοΙι ωΐ άοιι ΠτερτιιιιΒ· ιιιιά ειΙΙο 'ΓΙιοτειι άοτ Μιάοπ. Βετ Αιιοιιγιιιιιε ειιΒ·ι Ι:Ιειτ ἱιι οοιιιοπι 
νουινοτ'το: ,,Ε!ε ινιδ.τε ιιιιτϋΙιιιιΙἱοΙι ιιιιά ΙιϋοΙιετ ιιιιΒ·οπιοιιιουά, ννοιιιι οιιι 80 οπΙοε νοΙΙε, Μο Με ιιιιΒ·τἱεοΙιο, 
εοιιιοιι !!τειιτιιιιΒ· ιιιιά οιΙΙ εοἱιιο θτοεειΙιιιτοιι άοιι ΐειΙεοΙιοιι ΡοΙιοΙιι άετ Βιιιιετιι οάετ άοιιι Β·οεοΙιννϊιτι.ἱΒ·οιι θα 
ειιιιΒ·ο άετ .!οοιιΙοτετευ Με ττο”ιιιιιιοιιά ειΙιΙειιιεοΙιοιι εοΙΙτε.” ΑΙΙ άιοεοε πετ οΙειο ἱιι άετ ΒιιΒ·ο ιιιιά άοιι Μοπετιι 
Με νοΙΙιοε οιιτΙιοΙτειι. Μυ 'ΓΙιοἱΙ άου ειΙτειι ΗοΙάοιιεειΒ·ο Μ εΙοἱοΙιιοἱτιΒ·οιι ΠτειιτιιιιΒ·ε. Βο ουοϊι.ΙιΙι άἱο 
ιιιι ΧΙ!!. .ΙειΙιτΙιιιιιάεττε εοεοΙιτἱεΙιοιιο ΒἱΙάετοΙιτοιιἱΙυ, νιιοΙοΙιο 'Γιιτόοι ιιιἱτ ινειιἱΒ·οιι νετϊιιιάετιιιιΒ·οιι ιιι άοπ Ι. 
ιιιιά Π. 'ΓΙιοιΙ εοιιιετ ΟοιιιιιἱΙοτιοιι ειιιΐΒ·οιιοιιιιιιοιι, άειεο άἱε οἱεΙιοιι Ηοοτΐ ι'1Ιιτετ εοΙΙΜ: ἱΙιτε 'ΓΙιιι.τειι ἱιι 
Βιοπετιι νετΙιετυΙιοΙιοιι Ιιοεεοιι. 

ΒἱιιποΙιιο 'ΓΙιοιΙο άετ ΗεΙάοιιεοΒ·ο, ινεΙοΙιο οιιεάτϋοΙιΙιοΙι ετινόΙιιιι ινετάοιι, ειιιά ΐοΙποιιάο: 
Ι)ἱο Βἱεά οτ νοιι άοιι εἱοΙιοιι ΗοοτΐϋΙιτοτιι, άετοιι Μι· 80 οΙιοιι Β·οπιιοΙιτειι. 
Βετ ΜοΙιοιιΙιϋτεἱεοΙιο ΗοοτπιιΒ· άοε 'ΓόΙιϋιϋ πι. Βιοεοιι ετιάΙιΙοιιά, Ιιετιι!!: ειοΙι άετ Αιιοιιγιιιιιε 

8!Ι£ οιιι νετεΡει.ιιτ άετ ειΙτειι ΒοεἱιιΒ·ετ άἱεεετ ΒτεἱΒιιἱεεο, ινοΙοΙιοε οιιοΙι ετ Β·ετοιιιιτ ΜοπετΒ·ιΙιτ: ,,!`!οιιι νοΙο 
Μτ, 88Β·τ ετ, ΤιιΙιιιιιιιιι ρετ 50 ιιοιιιοιι εἱΙιἱ οι τεττιιιιι ιιοιιιιἱτετο,. ιιτ άιοιιιιτ ιιοεττι ἱοοιιΙοι:οτοει: 

Οιιιιιοε Ιοοιι ε!Ιιἱ υ.οςιιίυοΙιιιιι., 
Β€ ιιοιιιοιι Ιιοιιιιιιι αοοίριο!ιοιιι..” 

Βοτ τειἱπἱοοΙιο ιιιιά οτοΜἱεοΙιο Ι!'οΙάπιιΒ· άοε ΒοΙιοΙ ιιιιά ΒϋΙοε. Βιοεοιι οτιι€?ιΙιΙοιιά, εειΒ·τ 
άετεοΙΙιο Αιιοιιγιιιιιε: ,,ννοιιιι ΙΙιτ ιιιοἱιιετ ἐο€οιιινϊιττἱΒ·οιι ΒοΙιτἱ!!: ιιιοΙιτ Β·ΙειιιΙιοιι ιιιιοΙΙι, ιιιιιι άοιιιι 80 Β·ΙειιιΙιτ 
άοιιι Β·οεοΙιινδ.τοἱΒ·οιι Βἱοάο άοτ 8ϊιιιΒ·οτ, ιιιιά άοιι !!ι.ΙεοΙιοιι ΡειΙιοΙιι άοε νοΙΙ:οε, ιι!οΙοΙιο άιο ΗοΙ 
άοιιτΙιοτειι ιιιιά ΚτιοΒ·εΐάΙιτιιιιΒ·οιι άετ ΠιιΒ·ετιι Με πυι ΙιοιιτιΒ·οιι 'Γομ άετ νετΒ·οεεοιιΙιοιτ οιιωιοΙιοιι.” 

Βιιτοιι άε Η οετιιιΒ· ιι ειοΙι ΟοιιετιιιιιιιιοροΙ. ΑιιοΙι άιοεετ ΒιιΒ·ο Β·οάοιιΙ:τ άετ Αιιοιιγιιιιιε, ιιιάοιιι 
ετ εφ: ά!οεοε ΒτειΒ·ιιιεε Ιιοι Ι:οἱιιοιιι ίἱοεάιιοΙιτεοΙιτοιΙιετ Β·οΐιιιιάοιι, εοιιάετιι άειεειοΙΙιο ΙιΙοεε Ιιοἱιιι νοΙΙιο 
ποΙιϋττ ιιι ΙιειΙιοιι. 

Μάιοπ άιοεετ νιοΙΒ·ΙιοποτιΒ·οιι ΗεΙάοιιειιΒ·ο, άετοιι θοΒ·οιιετειιιά άιο ΒτοΙιετιιιιΒ· ΠιιΒ·ετιι'8 άιιτοΙι ΑΙιιιιιε 
ιιιιά εοιιιο ί!ιο!”άΙιι·τειι ΙιἱΙάοτ, ιιιιιεειο ιιοοΙι οιιιο ϊιΙιετο Ιιοετειιιάοιι ΙιειΙιοιι: άιο Βιμ νοιιι ΚϋιιἱΒ· Ε!τοΙο 
(ΑτιΜ). ννετ άἱε θεεοΙιιοΙιιο άοε ,ο;τοεεοιι Ι·ΙιιιιιιοιιΙ.ϋιιιΒ·ε ιιειοΙι άοιι ειΙιοιιάΙϊιιιάἱεοΙιοιι ΒοΙιτἱ!·ΜοΙΙετιι, άοιι 
ιιοτάἱεοΙιω ΒιοΙιτετιι ιιυά άοιι νετετΙῖ.ιιάἱειοΙιοιι ΟΙιτοιιἱΙ:οιι ςΚωι, ιιιιά Ι. 'ΓΙιοιΙ νοιι 'Γιιτόοι'ε ΟοιιιιιἱΙειτἱοιι) 
νοτΒ·ΙοιοΙιοιιά ετιιάἱετι, ννιτά άοιιιΙἱοΙι ΓάΙιΙοιι, πιο νιοΙ ιιιιά ννο8 άιο Ιοιιιτετειι άετ ΝιιιιοιιοΙειιΒ·ο οιιτΙοΙιιιτ Ιιο 
Ιιοιι! ΒοΙΙΜ άιο Ρετειοιιοιι ιιιιά Οττειιιιιιιοιι άιοεετ οτιΙιιἱεοΙιοιι θεεοΙιἱοΙιτε άοιιτει ιιιιάννοιΐοΙΙιετ πω!! ειΙτιιιι 

Β·τιεοΙιο 0ιιοΙΙοιι. ΒοαΙι Μ ιιιιε ειιιοΙι οιιιο ιιιιεάτϋοΙιΙιοΙιο Βετιι!!ιιιΒ· ειιιΐ άιοεοΙΙιοιι ειιιΐΙιοννοΙιτι. Βιο ΒἱΙάετ 
οΙιτοιιἱΙι οιιΒ·τ ιι€'ιιιιΙἱοΙι, άειεει άετ Ιιετι·!Ιιιιιτε ΒιοιτιοΙι νοιι Βετιι, οΙιινοΙιΙ νοιι οιιιοιιι ΙιιιιιιιἱεοΙιοιι Ρ!οἱΙ ιιι άιο 
Βιιτιι Β·οιτο!!·οιι, άοιιιιοοΙι εοἱιιετ ννιιιιάο Β'6Ποε, ιιιιά άοεεΙιιιΙΙι ιιιΜοι·ΙιΙιοΙι Β·οιιιιιιιιτ ινιιτάο; ,,ννιο ετ άοιιιι 

·ειιιοΙι Ιιοιιτ Μι 'ΓιιΒ·ο ιιοοΙι ἱιι άετ ιιιιΒ·τἱεοΙιοιι ΒιιτιιοΙιο ,,άετ ιιιΜετΙιΙιοΙιο Βο!τε” Ιιοιοει.” ννοτἱιι Ιιοιιιιτο 
ιιΙιετ άιοεετ Νιιιιιο οιιΐΙιοννοΙιττ νιιετάοιι, ινοιιιι ιιιοΙιτ ἱιι άετ ΒιιΒ·ο? Πιιά άειεει ειοΙι άιοεο ιυοΜ ιιι νετεο ΙιϋΙΙτε, 
ινἱεεοιι ινιτ; ϋΙιετάιοεε Μ ΝιοοΙοιιο θΙέιΙι'ε Αιιοτετιιϊιτ ιιιιοΙιΙ οιιτεάιοιάοιιά, ιιιάοιιι ετ ἱιι εοιιιετ άετ ειΙιτειι 
ΟΙιτοιιἱΙ: οιιτιιοιιιιιιοιιοιι Βτπἑ!ΙιΙιιιιΒ· ειοΙι ιιιΒ·ΙοιοΙι πω' ιιιιΒ·τἱεοΙιο Ιιἱ ετοτἱεοΙιο Μ οά ετ ΙιοπιοΙιι, ινοΙοΙιο 
ιιοοΙι υ.ιι εοἱιιετ Ζω φαι. .!ειΙιτΙι.) άοε ,,ιιιΜετΙιΙἱοΙιοιι Βοιτε” Β·οπειοΙιτοιι. Δ 

Βοεοιιάετε τειοΙιοιι Βιτε!Ι! Μτ άετ ιιιιτιοιιιιΙοιι ΒιιμιιννοΙι άιο θεεοΜοΙιτε ιιιιεετετ ειΙτειι ΚϋιιἱΒ·ο, άετοιι 
ιιἱοΙιτ Β·οτιιιΒ·οτ 'ΓΙιοἱΙ ἱιι άοτ 'ΓΙιιιτ άιιτοΙι άἱε ΒιιΒ·ο ετΙιοΙτοιι ινιιτάο. ννιτ Ιιοτιοιι οινιιτ 
νουι ΒοΒυἱιιιι Με ΠοιοΙιοε ειιι Β·οεοΙιτἱεΙιοιιο ,,ΑιιιιιιΙοιι,” άετοιι άετ ο!! ετινϊιΙιιιτε ιιιιοιιγιιιο ΚοιιιΙετ Ι(ϋιιἱΒ· 
ΒοΙει'ε, Βιιιιοιι Κοπή ιιιιά 'Γιιτόοι'ε ιιΙιτετ ΟΙιτοιιἱετ Ιιϊιιι!!υ; ετινόΙιιιοιι: άοοΙι ιιιοοΙιτειι εοΙΙιο 8υ8 πιοιιιΙιοΙι 
ιιιουυετοιι ΑιιΐποιοΙιιιιιιιΒ·οιι Ιιοετοιιάοιι ΙιοΙιοιι. πιο ινοιιἱΒ· άἱοεο άετ ιι·ειΙιτειι θοεοΙιἱοΙιτεοΙιτοιΙιιιιιΒ· Ιιιοτειι 
ιιιοοΙι€οιι , ετΙιοΙΙτ Με άοκκι ειιι!!ιιετΙΜιιιιοιι ιιιιά νετΒ·ΙοιοΙιοιιάοιι Βοεοιι άετ Ιιοιάοιι ΙοιΜ:Β·οιιιιιιιιτοιι ΒοΙιτπΜοΙΙετ. 
!!!!ἱε ινοιιιΒ· Μ Με, απο ιιιιε άἱοεο 8υ8 80 Β·τοεεου οάετ ΜοΙιιιποιι Ζοιτειι, ιι·ιο ]οιιο άετ ΚϋιιἱΒ··ο ΜιάἱεΙειιν 

! 
! 
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άετ ΗοιΙἱεο, ΒοΙιι ΙΙΙ., Βιιιετ!οΙι, Αιιάτεειε ΙΙ., ΒοΙει Π., πιἱττΙιοιΙοιι Ι:οιιιιτειι; ινϊιΙιτειιά εἱε 8υ8 ειιιάετοιι 
Ζοιτειι εο ιιιιιἱεΙιοιιάο, άοιειἱΙΙἱΙ'τε ιιιιά ιιιιιΙετἱεοΙιο ΒιιτετεΙΙιιιιΒ·οιι Ιιἱετειι. ΠοΙιτιΒ··οιιε Μτ Χοπἱ άετ ΒιιΒ·ο ιιιιά 
ιΙοιιι νοΙΙιεΙἱεάο ινοιιἱΒ·οι· ΑιιΐιιιετΙιεειιιιΙιοιτ μεοΙιοιιΙετ, Με άἱε ειιιάετοιι Β·οιιοιιιιτοιι. Βοτειιάε ΙιγωιιιτιιιἱεοΙιοε 
ΑΙιοιιτειιετ, ινεΙοΙιοε άετ Αιιοιιγιιιιιε άοεεΙιειΙΙι ΙιοεοιιἱΒ·Φ,ννοι! ετ οε Ιιοι Ιιοιιιοιιι θεεοΙιἱοΙιτεοΙιτοιΙιετ, εοιιάετιι 
ΙιΙοεε ἱιι άετ ΒειΒ·ο Μιά, ινιτά άιιτεΙι Κοποἱ Με άετεοΙΙιοιι ΒιιΒ·ο ιτειιΙἱοΙι ιιιιοΙιετιο.ΙιΙτ, νν!!Ιιτειιά ετ άἱε θε 
εοΙιιἱοΙιτε νοιι Ι.οΙιοΙε Ηοτιι (ινεΙοΙιοε ιιοΙιοιιΙιοι Β·οειιΒ·ι, Με ιιιιιι ΙιοιιτἱΒ·οιι 'Γομ νοιι άοιι .!οεγΒ·ετιι Β·ΙϊιιιΙιἱΒ· 
οιι!!ιοινοΙιτι, ιιιιά Με ΝοιἱοιιιιΙΙιΙοιιιοά νετοΙιττ ινιτά) , !”ι!τ οιιιο ΒειΙιοΙ ετΙαΙϊιτ!Ε, ιιιιά εἱοΙι οιιοΙι .νἱεΙετ ειιιάετετ 
εοΙιϋιιετ ΙιΜοτἱεοΙιετ Μοιινο οιιιϊιιιεεετι. Βετ νετΐειεεετ άετ ννἱειιετ ΒἱΙάετοΙιτοιιἱΙι, άετ ΙεοιιιοεΐοΙΙε πιἱτ ΒιιΒ·οΙ 
!!Ιτ οιιιοιι ΑΙιεοΙιτοιΙιετ ιιιιά !!'οττεοιιετ Κοεει.ἱ'ε ΙιοιτοοΙιτετ ινετάοιι άετΐ, νἱεΙιιιοΙιι· ιιιιοΙι !ΐιτ !!Ιτετο Ζοιιοιι 
ιιοΙιοιι Κοπή εοΙΙιει νοιι οιιεποποιοΙιιιοτειιι !!νεττΙιο Μ, άο ετ ιιἱοΙιτ οιιε άἱοεοιιι, εοιιάετιι πιἱτ άἱεεοιιι ειιιε Β·ο 
ιιιοιιιεοΙιο!!ΙἱοΙιοιι ϊιΙιετοιι, πιιιιι 'ΓΙιοιΙ ΐτιιοΙινΙιοτειι ΒιιοΙΙοιι εοΙιϋρ!!ε, Μτ άἱε νοΙΙιεεοποιι Ιιοεεετ Β·οΙαιιιιιι, οάετ 
άοοΙι ιιιοΙιτ οιι ννϋτάἱΒ·οιι Β·οινιιεει; εο νἱεΙ Μ Β·οννιεε, άοιεε άἱε ειιιεΓάΙιτΙἱοΙιετειι, εοΙιϋιιετειι ΑΙιεοΙιιιιττε εοιιιοε 
!νετΙ:οε οιιτινεάετ ιιιιιιιἱττεΙΙιιιτ άετ ΒιιΒ·ο οιιιιιοιιιιιιοιι εἱιιά, οάετ νοιι άετεοΙΙιοιι ΒοΙιοιι ιιιιά ΟοΙοτἱΙτ ετΙπιΙτειι 
ΙιιιΙιοιι. !νἱε νετεοΙιἱεάοιι εἱιιά άἱεεο Ρεττἱειι ἱιι Ι!`οτιιι ιιιιά θοΜ άετ Ε!τε!!ΙιΙιιιιΒ· νοιι ]οιιοιι, ινοΙοΙιο ιιΙτειι 
ΑιιΐιοιοΙιιιιιιιΒ·οιι , .!ιιΙιι·ΙιϋοΙιετιι ιιιιά θοεοΙιἱοΙιτεοΙιτοιΙιετιι οιιιΙοΙιιιτ νιιιιτάοιι; ἱιι ]ο ιι οιι οιιι οιιεοΙιειιιΙἱοΙιοε 
ΒοτιιἱΙ, ρΙιΜἱεοΙιο ΒεττεΙΙιιιιΒ·,- τεΙἱΒ·ἱϋεε, Β·οιιι!!τΙιΙἱοΙιο Αιι!!·οεειιιιΒ·, ιιιιά ΑιιΒ·οεἱοΙιτε άετ Κῖιιιἱπο ιιιιά Ηετυοιι 
οἱιι ΙεϋΙιιιετ 'ΓειάοΙ; Ιιἱετ ιτοοΙιοιιο Βιιτειι, ιιιοτοΙἱεοΙιο , ρΠ!Π!εοΙιο ΒοττοοΙιιιιιιΒ·οιι, !ιἱΙιΙἱεοΙιο Βοιιιἱιιἱεοοιιποιι, 
Ιιιἱο ιιιιά άο Β·οΙοΙιττεε ΒοιινετΙι. ΙοΙι ινοιιἱΒ·ετειιε Ιιἱιι πυτ !οετειι ΒοΙιετποιιειιιιΒ· εοΙειιιΒ·2, άειεε άετ ετινι·!Ιιιιτο 
ΒΙιτοιιΜ, άετ ιιιιοΙι Κϋιι!Β· ΚιιτΙΒοΙιεττ'ε 'Γοά εοιιι !!!ετΙι οιιεΐεττἱΒ·τε, Ιιἱετἱιι, ινειιιι οιιοΙι οπ! Βοιάοιι ειΙτετ ττοοΙιο 
πετ ΑιιιιοΙοιι, ΙιοιιιιτεϊιοΙιΙἱοΙι άἱε ἱιι άοτ ΒιιΒ·ο ιιιιά άοιι νοΙΙιεεοεϊιιιΒ·οιι ΙοΙιοιιάο θοεοΙιἱοΙιιο 
ιιἱεάετεοΙιτἱεΙι. ΙιιεΙιοεοιιάετο ιιιϋΒ·οιι ΐοΙ,ο·οιιάο Ρεττἱειι άοιιι νοΙΙιεΙἱεάο οιιιιιοιιιιιιοιιεοιιι: 

ΠιιΒ·οτιι!ε ΒτοΙιοτιιιιΒ· άιιτοΙι λτμιά. Ο. ΠΙ. . 
Βἱο ΒοΙιΙειοΙιτ Ιιοἱ Ε!ἱεοιιιιοΙι. Ο. ΙΧ. ε 

Βἱο ΒοΙιΙει.οΙιτ Ιιοἱ ΑιιΒ·εΙιιιτΒ·, ιιιιά άοτ 'Γοά άοε ΒοΙιοΙ ιιιιά ΒϋΙοε. Ο. Χιαν. - Αποπγ 
ιιιιιιε, άετ άἱεεο νετΙοτειιο ΒοΙιΙειοΙιτ ἱιι άἱε Ζοἱτειι ΖεοΙτει'ε νετεοτπιτ, ινεἱεε ιιἱοΙιτε νοιιι ΒοΙιοΙ'εοΙιοιι Ηοτιι, 
Καιἱ ΙιἱιιΒ·οΒ·οιι Ι!·ιιιΒ·ιιοι άἱεεο θοεοΙιἱοΙιτε. ' 

Βοιοιιάε Ι!οΙάπιιοϊ ιιιιοΙι ΟοιιειιιιιτἱιιοιιοΙ. Ο. ΧΧνΙ. - ννωι ιιιιοΙι νοιι Κωἱ ετιι.ϊιΙιΙτ. - 
Βιιεε άἱεεο !· τοϊιΙιΙιιιιΒ· ου8 άοιι Βἱεάετιι Β·οεοΙιϋιι!!: ἱετ, ΙιοπποιιΒ·ι Αιιοιιγιιιιιε, ννἱε άἱεεε Με άοιιι ΒΙιἱΒ·οιι οι· 
εἱοΙιτΙιοΙι Μ. 

Ρτἱιιι ΒοΙο'ε ΖινοἱΙαιιιιρΐ πιἱτ άοιιι ΗοτιοΒ· νοιι Ροιιιιιιοτιι. Ο. ΧΧΧνΙΙΙ. . 
Αιιάτοοε ιιιιά ΒοΙο ἱιι νέιτΙιοιιγ. Ο. ΧΒΝ. 
Βἱο ΒοΙιΙοοΙιτ Ιιοἱ ίο!εοτΙιοΙοιιι. Ο. ΧΒΙΧ. - Βετ !.ιἱ6ίΙ6τ, ινοΙοΙιο ]οιιο ΒοΙιΙειοΙιτ!οεειιιΒ·οιι, 

Β·οποιιΕτ οιιι ιιοιιετετ ΒοΙιτιΐΜοΙΙετ άοε ΑιιεΙοιιάοε, θοΙιΙιιιτάι, ου8 οιιιετ ιιιἱτ ιιἱοΙιτ ετἱιιιιετΙἱοΙιοιι ΒιιοΙΙο. 
Κί!ιιἱΒ· ΒοΙοτυο'ε 'ΓΙιιιτοιι ιιιιά Βιιάοι Ο.ι.-ι.νι. 
ΚϋιιἱΒ· ΒιορΙιοιι ΙΙ. Ο. ΒΧΙΙΙ. 
ΒοΙει άοτ ΒΙἱιιάο ιιιιά ΒοτἱοΙι. Ο. ΒΧ". 

Αιιε .ειιΜετοιι Ζοιτοιι ινετάοιι ΐοΙΒ·οιιάο ΙιἱετοτἱεοΙιο νοΙΙ:εΒ·οεϊιιιΒ·ο νοιι ιιιιΒ·τἱεοΙιοιι ΒοΙιτἱΗετεΙΙετιι 
ο τ ιν Ξ! Ιι ιι ι : 

ΟΙοτεινοιι Ζό.Ιι. Βοι Ιεινε!ιι!!. 

Βἱο ΗἱιιτἱοΙιτιιιιΒ· ΒτορΙιοιι Κοιιτ'ε. Βετ άἱεεεΐοΙΙεἱΒ·οιι Βἱεάετ Β·οάοιιΙιι 'Γἱιιόάἱ Με εοΙοΙιετ, ινεΙοΙιο 
ιιοοΙι οιι εοιιιετ Ζοιτ Β·οιιΒι ιιιιά Β·οΙιο ινοτειι. ·  

Βἱο ΗἱιιτἱοΙιιιιιιΒ· άοτ οινοἱιιιιάτοἱεεἱΒ· Ε!άΙοιι. θΙοιοΙιΐοΙΙε Ιιοι 'Γἱιιόάἱ. 
Βοτ ΒἱεΒ· οιιΐ άοιιι ΒτοιΐοΙάο. Βἱεεο !!ἱεάετ ινετάοιι νοιι Βοιι!!ιιἱ, ιιιιά Μινι!. Ιιιιιιάοι·τ .!ειΙιτε ερϊι 

πετ νοιι .!οΙιειιιιι Βἱεπτἱ ετννϊιΙιιιι. 

Ι)ιοιιιοιι!ἱεοΙιο Βομυ πιιτ ινοΙιΙ'εοΙιοιιιΙἱοΙι ΙιΜοτἱεοΙιετ Βειεἱε: 
Τότ Βάιιἱιιο ΗϋΙΙοιιΠιΙιτι. ΝοοΙι νοιι Βι!ιιάοτ ποΙιοιιιιι. 
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'ποι· !.πι·ιιιο 'Γι·οπιπ. Βι·ινππιιτ ἱιι Φωάτε ΒιΒ·ιππππε-0πι·οιιι!κ. 
Βιο 'Γποτοιι πιιπ Αποπτοποι· ποε 'ΓόΙπι πω” Απε πιοεοπ πιοποι·π τι·ππ ΙΙοενει εοιποπ 

'Γπιάἱ ππεοπιπιοιι. 

ΒοΙπετ Βιοάοι·, !!·επιάάοπ ΒοΒ·οπ οπτιιοπιπιοιι, !ιπάοπ ννἱι· οι·ιι·'οπιιι, πιο ι. Β.: 
πιο 'Γποτοπ ποε Ι!ιοεοπ Ι!.οΙοιιπ, οπιοι!ιοΙεοπιιο άοι· ΚπτΙιπΒ·ιεάιοπ ΗεΙάοπεοΒ·ο οιιτΙοπιιι. Βιοεο 

πιιά οπάοι·ε ΗεΙάοπΙἱεάοι· οι·Β·ότετεπ άοπ Ι(ιιοποπ Μοττπἱοε Ι·Ιππγοπἱ, υοάιπιοΙἱΒ·οπ οπο, μπι ποεοπάοι·ε, πιο 
θοΙοοιι οι·ιππΙι. 

Βιοεο πιετοτιεάιοπ πιιά ΐοππΙϋεοπ νοΙΙιεΙιοάοι. Ιιοπιιτεπ ννἱι·, ππι·οΙι !!'οΙποι·πιιΒ· οάάο! πιἱτ Βοετἱπιπιτποιτ, 
ιπι·ειιι Ιιιπο|τε ιιοοΙι οιι!!Ιπι·οπ. Απάι εοΙιοιι πιτ, ποεε πιοιιοΙιο πετεοΙποπ Β·ΙοιοΙιποιτιΒ· οιιτετοπάοιι; πω· εοποιι, 
ποεε ειο ππννοιΙοιι εοΙπετ νοπ θοεάιπἱάιτεοπι·ειποι·ιι ινεττπ ποΐππποπ ινπι·άοπ, οπεπάιοπτετ Μ! πιοι·άοιι; πιτ 
εοποιι οππΙἱοΙι, ποεε ειο νοπ άοπ ιιΙτεετεπ Ζοιτειι ποι·, υοάι Ρι·ογ πιε πιο οάιπτποΙιπτο ποπτπππάοι·τ ΐοτιΙάιτεπ. 
Βιο ννπι·άοπ πιοιτ πππ πι·ειτ νοπι νπΙΙ‹ο πιιά άοπ Κι·ιοΒ·οι·ιι Β·οεππΒ·οπ; πιιά πω· Ιιοττειι πιιεοι·ε Βοι·άοπ πππ 
Βόπποι·, πιε, πιο πωπω, ποΒ·οπ«'!ε Β·οιιοιιιιτ, πιετοι·ιεάιο ΒιοεπιιΒ·ο πιἱτ ΒοεΙοιτπιιΒ· νοιι Βοιτεπ-Ιπετι·ππιοπ 
τεπ , οπ !ι·ειοιι ΡΙπτποπ , ιπ θπποιι!ιοπ πιιά (!ι·ιι.πιππι·Β·οπ νοι·τι·πΒ·οιι, πιοιετ οπετ-ποι Ροετεπ πππ θοΙοΒ·οιι, επ 
ποεε πιοεο ππιιο πω! πιιά πἱεετπι·ἱεάιοπ· θοεοπΒ· ποι· ιιἱοΙιτ Β·οποοΙιτ ννοι·άοπ Ιώπποπ.. Ιπε ιιιϋεοπ οιιιἱπο Βο 
Ιοεο !οΙΒ·οπ. Μιτ ΠάιετΒ·άιππΒ· άοεεοπ, ννοε ννιι· πιιιειάιτΙιοΙι άοι” πἱεεε!`οΙΙεεἱΒ·οπ ΗοπΒ·άιτππάιο Κϋπο Ι!τεΙο'ε 
οπο Ρι·ιεοπε Ι!Ιιοτοι· Ιοι·ποπ , Ιοεοπ ννιι· ποιπι Αιιοπγπιπε, ποεε: ,,υοάιάοπι .πι·ροπ Β·ΙποΙ(ΙἱοΙι ἱιι Ε!τεΙο'ε Βπι·Β· 
οιιιποοοΒ·οιι, εοιπο !!ιιΒ·οι·π ιο Β·ι·οεεοπ Ρι·επποπ ποεοΙπετ τϊιΒ·Ιιάι εάιπιοπετεπ, ππά ποι ΜοΙοάιοιι ιιΙΙοι· Απ, 
ποι άοπι επεεοιι Ι(!οππο άοι· Ζιτποι· ππά άοι· Ρΐειΐοπ πιιά άοπ Βἱοποι·ιι ποι· Βΐιπποι· εἱοΙι οι·Β·ϋτετεπ.” Βοι 
άοι· 'Γο!'οΙ άοε Βοιάιενοι·ινοεοι·ε ποποιιπ Ηππγοπἱ ινπι·ποπ (!οεϊιππο νοπι ι·ιοειΒ·οπ ΒοΙοππ πιιά οπάοι·ιι !ΙοΙποιι 
πιιά Κπυιιιΐοιι νοι·ποιι·ομιι, ποΙοποπ άοι· ΙιΙοιιιο Μοττπιοε οιπ εο οι!!·ιΒ·οε θπι· Ιἱεπ, ποεε οι· ππι·άι πιο οπΒ·ιε 
εππΒ·οποπ ΗοΙάοιιτποτεπ πιιιΕ·οι·ιεεοπ, πετϋποι· Βιιοιεο πππ 'Γι·οππ νοι·Β·οεε. Αποπ υοάιποι·, οΙε οι· εάιοιι πιο 
Κι·οπο τι·πΒ·, πιο:! άοι· θοεοπΒ· οιπο άοι· ν!!ι!ι·ποιι εοιποε 'Γιεάιοε. Βἱυ θΙοιάιοε ποι·ἱάιτετ θοΙοοιι νοιπ ννιε 
εοπεάιο!!- πιιά ΙιππετΙιάιοπάοπ ννοιπποι· πω...ΐ ΝἱΙκΙοε Βέιτοι·ἱ. ΒοΙάιοι· 'ΓιεάιποεππΒ·ο Β·οάο!ιΙιοπ ιπι εοάι 
ιι·οΙιπτειι .!οΙιι·ππιιάάοι·τ Βοπιπποπε πππ 'ΓοΙοΒ·πι, ννοΙάι' Ιοιπτει·ει· πιο Ιοιάάοιιεάιο!·!ΙἱοΙιο πιάιο τοάοΙτ! πιἱτ ποΙ 
άιοι· πιο ΠιιΒ·οι·π άοι· Μπειπ πιιά άοπι 'Γο!'οΙΒ·οεοπΒ·ο οι·Β·οποπ εἱιιάά. ΒοΙάι οΙΙΒ··οπιοιπ νοι·πι·οιτετει· Ηοιιπ οππι 
θοεοπΒ· πιοάιτε οιπο οιΒ·οιιο ΒΞιπποι·ιππ!! ιιπτπιπ., πποΙάιο ποι άοπ οΙτεπ Ηει·οοΒ·οπ, Ι(ϋπιο·οπ πππ Βπι·Β·!ιοι·ι·οιι 
οιιιοιι πποπτποπι·ιιάιοπ 'ΓποιΙ ιπι·εε Ηοΐετοοτεε πιΙάοτε. Οοι·ιιἱάοε οι!!τ οιπο !!τΙ:ππάο οπο άοπι ποπι·ε 1292 

οιι , οπε ινεΙάιοι· άοπτΙιάι Ιιοι·νοι·Β·οΙιτ, ποεε , πιο οιπετ πι· Ιπι·ποΙτπιιΒ· άοι· ΙιϋπιπΙἱάιοπ .!!!ποι·, !!'ἱοάιοι·, 
Μοι·εάιπΙΙε, Ι(ποΙιο π. ε. πι., οιΒ·οπο ποππΒ·ϋτει· ποετἱπιπιτ ινοι·επ, ποεεοΙπο οιιοΙι πἱπειάιπτΙιάι πετ ιώπιπΙι 
άιοιι ΗοΐεπιιΒ·οι· άοι· ποΙΙ πιο!. Ππά πι άοι· αποτ Ι:οππτε οε ποι Ηόΐοιι, πιο πιο οιιιοε ποπ. !Ιππγοπι, ΚϋιιιΒ· 
Μοττπιοε, ΝιΙ!Ι. Βιιτοι·ι, ιιιάιπτ άοπι πΙοεεοπ ΖπΐοΙΙ οπποιπιποετεΙΙτ πΙοιποιι, οπ Β·πτο οάάοι· ππποΙάιι·τε Βϊιπποι· 
πιοεοι· Ρ!!ἱάιπτ οΙιΙοΒ·οιι; εοπιιτ ννϊιι·ε οε Γι!! Β·οννιεε οπιπποΙιπιοιι, ποεε .!ι!πΒ·Ιιππο νοιι ππτει· ΑιιΙοεο εοΙιοπ 
!!ι·ι!Ιιο πω· Βοι·άοπεάιο!!! πετοπΒ·άιἱΙάοτ πιπι·άοιι , ινοπιι ννιι· οπάι πωυ 3οάοε ποεάιιοΙιτΙιάιο Βοτππι οιιΕ!ιοΙιι· 
τειι. Ζππι πιω οι·πιοΙτ πιιε οπο! 'Γιω!πι οιπ ιπτει·εεεοιιτοε ΒοιεριοΙ οπε άοπι εοοΙιπάιιιτεπ .!οπι·ππιιάεττ οπε 
άοι· !!πιπάιιιπε άοε πιιετει·πΙιοΙιοπ ΗεΙάοιι νοιι Βι·οΒ·οΙγ, (!ιοοι·Β· Βιοππι, ιπάοπι οι· νοιι πιοεοιιι οι·ι!.'ιπΙτ, ποεε 
οι·, ππι εοιπο ποιάοπ ΒϊιιιΒ·οι·ροΒ·οπ νοιιι Β·οπιιεεοιι Πιιτει·Β·οιιΒ·ο πο ι·εττειι, εοΙΙιο πω· άοπι επι άοι· 
ΡοετππΒ· άοπι Βάιιιτπ άοε ΒοΙοΒ·οι·ει·ε, ΑΙἱ Βοεο, οπιρΐοπΙοπ ποι. 

!πε πιτ 'οιπ πποι·εοιοΙἱυποι· νετΙπετ Μ. πιο ποΙιτιεάιε, πιο ΟπΙτπι·- πυπ Βιττειιποεάιπἱάιτε άοι· πιιΒ·ι·ιεάιοπ 
Νοτιοιι, ποεε ειάι Νιοιυοιιά !'οιιά, άοι· πιοεο (!ιοεϊιπΒ·ο, εο Ιοππο ειο ποάι Ιάιτεπ , οπε άοπι Μππάο άοι· Βιιιι 
ποι· πππ άοε νοΙΙιοε πιοάοπποεππι·ιάιοπ άοι· ΝοοΙιποιιιπιοπεοπο!! ππετΙἱοΐοι·τ ποι. Βιο ποιποΙἱΒ·ο Βάιτι!!! 
ετεΙΙοι·ινεΙτ πετ ππι·άιοπε εάιοΙοετιεάι Β·άιἱιάάοτ, πιιά ποΒ·τε νετοάιπτππΒ· Β·οΒ·επ ΑΙΙοε, ινοε πιιτει· άοε πάιοπε 
!ι·ειοιπ ΗἱπιπιοΙ ερι·οεετε. Νάιετποι ποι· ποε ννοπι·ε ιιι άοπεοΙποπ πιἱτ άοι· ΒιππτπιιΒ· Β·οροο!ι, ποποι· εάιοπ 
ΚπιιιΒ· ΒοΙο'ε ΚοππΙοι· πιο Βομ ετει·εοιγρἱεοΙι .,ΐοΙεοΙι”, πιο !.ιοάοι· άοι· Β!ιπποι· ,,ποεάιινπτπιΒ·” ιιοιιιιι, πιοΙ!ι. 
οΙιιιοιιά, ποεε πιο ποεάιιοΙιτΙιάιο ΚωἱΙ: ποε ννοΙιι·ο νοιιι !!'οΙεάιοπ οιιιετ πιἱτ ειππι·ει· Ηοιιά Β·οιι·ειιιιτ Ιιιιττε, 
πιιά ποεε πιο ΒιάιτπιιΒ· εοΙπετ οιιιο οι·οεεο ννοπτποιτ ἱεετ, πο εἱε πιο θεειιιππιιΒ·, ΑπιΤοεεπιι€, πιο @πιο 

ο 
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ΠεἱετεειιοΙιτιιυΒ· εεε νοΙΙιεε ιι·ειι ΙιεννειΙιι·ι, άοι·ειι Βι·ιιοιιυτιιἱεε εἱιιο Βι·,ε;ευειιιιΒ· εετ θιοεάιιοοι!τε Μ, ιιἱάιτ 
ννειιἱΒ·οι· ινἱεΙιτιΒ· Με εἱε θεεάιιοΙιτε εοιΙιει. ννἱε νἱεοι Β·ι·εεεει· ννει·ε άοι· Βἱειιετ Β·εννοεειι, ω ει· ευε Κόπεἱ 
ευε άοι· ΟοιιιιιἱΙοτει· άοι· ΒἱιΙάοι·-ΟΙιι·ουἱΙε εει· Νιιτιοιι ιιιιε άοι· !ληεεευεεΙιεΐι Β·οιεἱετετ ΙιοΙιειι, ννειιυ εἱε ἱΙιι·ε 
ΩιιοΙΙευ ιι·ειι ιιιιε ιιυνοι·ευάοι·τ ινιοπάοιμΒ·εΙιιοιι Ιιεπευ. Πυε ινοιεΙι ιιυεάιειιιΙπιι·ε ()ιιοΙΙε ιιυ,ετἱεεΙιει· Βιιι·οοΙι 
Ιιειιιιιυἱεε ιιυε Βιιι·οεΙιΒ·εεεΙιἱεΙιτε Ιιεεεεεευ Μι· ιιι άουεοιΙιιου! Βοοοιι ινει·ευ ννοΙιΙ εἱε Ε”ι·ϋιοΙιιε ἱΙτι·ει· Βοι·Β·ε Ιιἱε 
ω ιιυεει·ε Ζεἱτ ΒοιιιυΒ·Π Βάιινει·Ιἱάι; ἱετ εοοοι! άε ιιιιΒ·τιεάιο Βιιι·οάιο εοιιοιι ιιιιτει· ΒιτερΙιιιιι Ι. Β·εεεΙιιἱεοι!ειι 
πνοι·άοιι, ιιυε Με ννειιἱΒ· Με εἱάι ευε άοκι οιιΐ ἱΙικι Β·εΐοΙμειι ΐίἱυΐ ,!εΙιι·ιιιιιιάάοι·τευ ειΙιειΙιτειι! Ζε ννιιιιάοι·υ Μ: 
εε εΙιιοι·, ιιιιε ιυιιεε εει· Κιιι·ιεἱεΙιτιΒ·ποε άοι· ιιοιιοι·εκι Ζειτ ειιΒ·οεοι!ιἱεΙιειι ννει·εειι, ειιεε άἱε Βοοιεριοιε άοε 
ΑιιεΙειυάοε ιιἱεΙιτ ἱιιι ΐειιΐποι!ιιτειι, ]ο ιιἱεΙιτ εἱιυιιιιιΙ ἱιυ ω” ει·ιιο!εἱεοι!ειιάάοιι εοοάιπεΙιυτευ ειιΙ!ι·Ιιιιυάοι·ι Ιιοι ιιυε 
ΝιιοΙιΐοΙειει· Β·εΐιιιιάάου, ευε εειιοο, άἱε εἱεΙι Με εεεεΙιιοάιτΙἱάιο νοΙΙιεΙἱεοπει· ΙιοπἱεΙιευ, υἱεΙιτ οιυιι!ειΙ εἱιιο ΖοιΙο 
ευε άοιιεοιΙιειι ιιιιε ειι!!!εινεΙιι·τ ΙιεΙιιου. 

Βἱεεε Ιεοπάοι· Ιιουιιτειι ιιιοΙιι οΙιυε άἱεΙιτει·ἱεεΙιειι ννει·τΙι εειιι. Ψειε ἱιτκι νοΙΙι ειιτετοιιι, Ιιιιυυ εἱεΙι Ιιιοοι άοιι! 
εοιΙιευ οΙιιιο εοΙεΙιευ ιιἱάιτ ει·ιιοΙιειι. Βοιιιιτ ΙιΙοιΙιτ ἱιυιυει· υιιι· ποοε Βοετε, ευε Με εἱεεεε νοιι Μιιυε ειι Μιιυε, 
νοιι θειιοι·ιιτιοκι ει!ε· θειιοι·ιιτιοιι εἱάι ΐοι·ηι!!ειιπ, ειιάει·τ εε εἱεΙι, ιιυε εε εοιεευ ειοΙι νοιι Ζοιτ :ιι Ζοιτ άἱε 
Ρει·Ιοιι άοε ιιοοιιεεΙιειι νοΙΙιεΒ·εἱετεε επΐ ειιεεοιΙιιο επι. Βάιου Ιιεεἱιιιευ Μι· οιυἱΒ·ε ι·οιάιο ΒεκιιιιιΙιιιιΒ·ευ ιιιιει·ει· 
Βρι·ιάιννει·ιει·, ιιιιεει·ει· νοΙΙεεΙιοάοι·. ννοιεΙιε ποειιυάο Νειιιι·, ΒιιιρευειιιιΒ·, ΡΙιοκιιοεἱε, ΒεοιτευεινεἱεΙιοιι! ννἱε 
νἱοιεε νοιι ιιοοοι! ΙιεΙιει·ειυ ννοι·ιΙιε ννΐιι·ε ιιιιε ἱιι ]οιιοι· θειττυιιΒ· ιιιιει·ει· ει·υετειι Ροεεἱε οιι!!τεινεΙιι·ι ννοι·εειι, 
ννοοιεΙιε εἱεΙι πετ άου ϋεειιτΙιοΙιειι Ιυτει·εεεειι ιιιιε εειι εεΙιειιοιι 'ΓΙιιοτειι άοι· Νετιοιι ΙιεεεΙιε!!ἱΒ·τε! ιππι- εἱιιε 
εΙιιοι· Μειυκι Β·εινοι·εεκι οιιο Με ειο ΒεΙιειπο ιιιιει·ει· ειιΒ·εκιε εοι·Β·ΓιτΙιιΒ· Β·οεοιιιιιιοοιτ πω! ειιι!!ιοινιιΙ!ι·ι ΙιοΙιιου, ευε 
ειιιιι ΜιιιιυεεοΙιετ Ιιει·ε!υ Β·ει·ει!!, ΙιιιΙιεκι Μι· εἱε νοι·ιιιιοάιΙεεεἱΒ·τ ευε νοι·Β·οεεειι. Πει Με νιοοι Β·ΙϋεΙειοάιει· νι·ειι·ευ 
ἱκι ειοεει· ΗἱυεἱεΙιι ιιιιεει·ε εει·ΙιἱεεΙιειι ΝοοΙιΙιειι·ευ, ειο, εεε εἱε ἱΙ!ι· ειιΒ·ουειιΙτει· κιοοάι ιιἱεΙιι: νοτΙοΙιτ ιιιιά ἱΙιι·ε 
ροειιεεΙιευ Βάιεωε ειπά! ειο Β·οιεΙάοοιευ νεΙΙιοτ εεΙιεπειι Β·οιει·ιιι Ιιιιιτευ, άἱεεε άοι· νει·Β·οεεειιΙιοοιτ Μἱ Ζοιτειι 
ευτιἱεεειι. Βοοι ιιιιε ΙιιιΙιιοκι ΒεΙιι·ἱ!·ιετεΙΙει· εἱε νοΙΙιεεἱάιιει· εΙιΒ·οοιϋετ ευε ειιι·άι Β·οπι·ιιοάετε Αι·ποιτειι εοε Ιοποιιάάἱε·ο 
ποεεΙιἱεΙιτΙιοΙιε Μοπ νοι·ει·ευΒ·ι, οΙιυε εε ειιι·άι οιννοε Βοεεει·εε ιιιι ει·εεωειι. Βευε Ιοοιάοι· ειπε εἱάι ΙειυΒ·ε Ιιοοιυ 
Μειυιι νοιι 'Γάευι, άοι· εἱε ΒεΙιϋυΙιοιτειι εει· νοΙΙιεροεεἱε ἱιι άἱε υειιο ροετἱεεΙιε Μτει·οι.τιιτ ει! ϋΙιιοι·ιι·ιιΒ·ευ 
Ιιε!`εὶΙιἱΒ·τ εει·; ιιιιά εο Ιιιιυιι ]οιιοι· Ρετιοεε, ινοιάιο άἱε νοΙΙιεροεεἱε ειΙιΙεετε, ]οάοι· ειυάοι·ε ιιιιι· ιιιαάιι άἱάι 
τειἱεεΙιει· !!νοι·τΙι ειιΒ·εεάιτιοιιοιι ννει·άου. 

5. Σ. 

Αιι!'ιιιιΒε εει· ιιιιΒιιεοΙιειι εριεοΙιειι Μιει·ειιιιι·. - Με θειιιιιι€ειι ιιιιε Υει·1ιειει·. - Με ,,ιιιειοι·ιεειε Πει!.” 
Βει· ΑιιΐοιιΒ· άοι· ειιιεεΙιειι Βἱτει·ιιιιιι· εει· ΠιιΒ·ει·ιι ιιιιιεε ἱυε Χνι. .!άιτΙιιιιιεει·ι @εκει ννει·άοιι; εε 

εἱε κινοιιἱΒ·ειι Ιιἱετει·ἱεάιοιι Βἱεάοι·, άἱε ευε εΙιτει·ε ΗειιάεεΙιτι!!εκι ειιΠ!εννεΙιι·τ ΙιεΙιειι, ευτινεεει· υιιΒ·ενιεεεεκι 
ΖοιιεΙιτει·ε εἱιιά, Με ε. Β. ποοε Ιιει·ι'!Ιιιιιτε ,,ΒιιιΙοοιιοπειιΙι,” ννοιάιοε ιιοοιιοιιΙιοι @εεε εποε ννοπάοι· Β'6ΠυΒ' 
ννιοΙιτἱΒ· ιιοοοι! Β·ειιιιΒ· νοιΙιι·οιτετ πω· , επι Με ΑιιεΒ·ειιιΒ·εριιιιοτ άοι· εριεεΙιου Βιττετιιιιιι· Ιιιοιι·οιοΙιτει ευ ννει· 
άοοι!; εάοι· ἱιι 'Γου ιιυε !!'οι·ιυ ιιιοοι!ι· άοιυ θεΙιἱοιε άοι· Βιπε: ιιιιΒ·οοιιει·ειι, Με εοε ειιι·εΙι ιιιιεΙι οπάἱττε 
Πεά Με' εειι ΚϋυἱΒ· ΒεεεΙε άοιι Με., ειτε ΒευΙιΙἱεε κυΐ ΚευιΒ· ΜεττΙιἱειε, ειτε ΚΙει8·οιἱεε πΐ ΒοτΙι ει!υόε' 
Βεάοο, Ιοπτετε ειιι·άι ΒεΙιι·ειιτοι ειιΐΒ·οΐιιυάου. Βτει ειιιιιι, Με άε ΒεΒ·υιιυΒ·οιι εει· ιιοιι ει·ΐιιιιεειιου Βι·ιι 
άιει·ρι·εεεε εἱάι ειιοΙι ϋΙιει· Πιιε·οι·ιι ευ νοι·Ιιι·οιτειι ΙιεΒ·ιιιιιιοιι, εοιτευ Μι· Με ειιι·άι οιιιου ΖειιΙιοι·εεΙιΙειΒ· εἱιυε 
Βάιοιιι· Βάιτι!!ετοιΙοι· εἱάι ειΙιεΙιιου, άἱε ἱιι εἱεεει· θοιιιιιιΒ· εἱιιο ιιιιοι·ινει·τετε 'ΓΙιετιεΙιοιτ ειιτννιοάιιοιτειι, 
ινοιάιο ποοε ι·εΙἱΒ·ἱϋεε, ποοε ιιοΙἱτἱεεΙιε, ιιιιε ει!ε Βεεϋι·ΐιιἱεε ιιιιοΙι ΖεΠνει·ιι·εἱΙι Ιιει·νοι·Β·ει·ιιΐεκι 
Ιιετ. Νοοάι άἱεεειι ει·οι ΒἱεΜιιυΒ·ευ ιΙιοοιΙου εἱάι άἱε ιιιιΒ·τἱεάιοιι ΒιιἱΙιει· εεε πι. εεΙιι·Ιιιιυάοι·τε ἱιι ει·οι Ηευμ 
άοεεειι. Βει· νοτει· άοι· ι·εΙἱεἱεεευ Βρ Πι, ινοιάιο ἱΙιι·ειι Βτεά άοι· ΒἱΙιοοι ευε άοι· θεεεΙιιοάιτε άοι· νεει· 
ευε ε" ΗοιΙἱΒ·ευ ειιτΙοοι!υτε, ινιιι·άο Αιιάι·ειιε Βιιιιιἱ ἱιιι .!οΙιι·ε 1540, άοιιι ιιοοΙι ἱιι εει· ει·ετεκι ΗεΙ!!ε εἱεεεε 
.!εΙιι·ι!ιιυάοι·τε Βοι!οετιευ νοιι 'Γἱιιόε, ΒιτερΙιειιι νοιι ()'εἱΙιε, Ρετει· νοιι Κέι.Ιιοιιγ, Μιάιιιοοι νοιι Βποι·ειιιΙγευ, ΡοπΙ 
ευε Βιιι·ειιγει, ΒΙειεἱιιε Βπε!ιοιγ, !ειυειιοάι !!'οιιο!ε, Κοειιειι· νοιι Βἱιι, Αυει·ειιε νοιι Βειε ιιιιά ΜἱεΙιι!οι νοιι ΒΜει·ει, 
ἱιυ άοι· εατ·οιτειι ΗεΙΓτε άοεεοιΙιευ ΜιεΙιιιεΙ 'Γειυ]ιιι, ΜιιιτΙ!ἱιιε Κι!” νοιι ΒέιυΙι«!, Με!ιιΙιειιε νοιι ΒἱεΙιιοιιΙ!ει·Β·ειι (Βι 
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πάγι), Ριοτει Κοειιιιι, ποπιοππ ΤοιΙιοε, Ρετει ΒεΙγιιιοε νοπ Μεινε, ΝἱΜοε Βοτπεπιἱεπε, ΝιΙπειε νοπ Βιι6ιε, 
Κιιερει νοπ Όεεε, θιοειΒ· νοπ 'ΓοΙΜ, ΒτερΙιιιπ νοπ Ι|γοεΐεΙνει ιιππ ειππι·ε ΠπΒ·επειππτε ιΜετεπ. νοπ άε πινοι 
τεπ Ηιι.ιιιιτάοεεε, άοτεπ 'ΓΜ·ιιιΒΜειι ιποιιι άοι ιιἴιιπΙιοάιεπ ιιππ ΜΙάοπάοπ ΠπτειιιιιΙιιιπΒ· ππΒ·εινεπάοι ννετ, πετ 
οιπ Κτεἱε, άοιπ Βοἱειιἱοιε άοε ιιπΒ·εποππτεπ Ποιιοτεειπετε άοι εάιόπεπ ΝΙειΒ·οιοπε (1535) ΐοΙΒ·οππ, Με ιιιιΙἱεπι 
εάιο, ΐιππιπειεάιο ιιππ άειιτεάιο Βοπιιιππιι ειιεΒ·οιιοιιιοι, ευ άοτειι ΖιιΜ ΡειιιΙ Ιεινέιππ, άοε ΙιοιΜιιιιτεπ Πιε 
εάιιοΜεάιτεοιπετε νεπει, Κιιεροι νοεΐεἱ, θιοοτΒ· νοπ πωά, ΒιτειιΙιιιπ Ράιιιοι, Με” Ρεπε!ιιιε νοπ εοφ, 
Βτειιιιιιπ νοπ Βενει, ΑΠιοτι νοπ ειπε εοιιπτεπ , άοτεπ ΒάιτιΓιεπ ]οοπάοε πάιι πειι Β·οοπιιιάιι, Με Μπι Μπή 
πεπ 'Με ποάι ἱπ άοπ Ηϊιπάοπ άοε νοΙΙεεε Ιοιιοπ. Βἱπ πιιειτει Κτεοιε Μτ Μάι Ρετετε νοπ Μπι (1548) νοτ4 
@Με οΠ«Μεειεειιο Βτεπε ποιιιΙιοιτει, Με πο ειππ Ηοπει, ποΙιιιππ νοπ 'ΓέιΙποΙι, Βιιιιτεπιιιιε νεει, Ροιει νοιι 
ΜΜΜ, Μιιτπιἱοε νοπ ΟεέιΙποτπγε, ιιππ πιοιιτετε ΠπΒ·εΜππτο. Βοπ πιιιτεπ Κτεἱε πει·πινοιτεπ Ηειιιριάιιεεε 
ΜΙάοπ Με Βοιιιιιοοιτει ΐιεπιπει, επτετ ιιππ πειιοι, ιιιετοιιεεΙιει Βιοί!'ε, Με: Αππιεειε νοιι ΟεεΒ·«!ι, 
ΡΜπι 'ΓΜιε, Μιειιιιοοι νοπ Βιαιτο, θεοτ;; νοπ νετεπ.πγ, Αππτεοε νοπ ΜΜΜ Ε'ειποιιιιε, Κιιερει νετεε ιιππ 
Μιειιιιοι νοπ Οεειεπι. Μπι ινοΙΙοπ Μει πιἱτ ΠεΙιιοιιι·οπιιπΒ· άἱεεει Ιιοοιάοπ ΟΙειεεεπ Με πιιττε ιιιιΜιπποιπ, άοτεπ 
Μπππει πιοἱΙε 8υ8 άοι ΝειτἱοπεΙειιιιε, πιοπε ειπε άοι Μτετεπ ωετ επειάιεεΜΒ·επ νοτειΙϊιππιεεΙιεπ 
θιοεάιιεΙιτε Β·εεειιϋιιττ ΜιΙιοπ. ννιι Ιιοεπππεπ πιιτ άοιπ ειιιιϊιιιπτεπ Βἱεάο νοπ Ριιπποπἱεπ'ε ΒτοΙιοιιιπΒ·: ,,Βιιι 
ΙοοιιοοππεπΙι;” άἱεεεπι ιιιιΒ·ι Αππτειιε ΜιιΙιετ (1538) ιπἱι εοιπει ,,Ιιοπιπιεειι-ιιπΒ·ιιεειιοπ Κτοπιιι,” ινειάιο εινετ 
πιοιιι εἱπ 'Γεπάοπει,·οπιειιι Με οιπ ιοιπ ειι.ϊιΜεπάοε Μ, ]οοπάοάι Β·ειο.άο πιιιάι εεἱπε 'Γεπάοπε εἱάι άοπ 
ίιιιιιΒ·οπ ΒρἱΙιοιπ επεεΜἱεεει; νοπ πιιπ Β·οιιοπ επι επ ΒεΜιειιιιπ νοπ 'Μπόπ Μιετ, άοιιι νοιπἱεπτεειεπ 
ΒοειΙιιοιτει άοε ,,πιετοτιεειιοπ θεεοπεεε” άοπι ἱπ Μεεεπι Μιιιιιιιιπάοιτε Νε” νοπ ΜΜΜ, Ηοτνιιι, ΝιιιΙιιε 
νοπ θότεεεπ, νάΙπιι, Με Ιιοοιάοπ 'Γειιιοενέιιι, Βοιπειιιπε νοπ (ΜΜΜ ΑπιΙιιοειιιε νοπ θοεπινέιιει, Ρειπάιιιε, 
ΒιτερΙιοπ νοπ επιιιδε ιιππ Μειιτιπ νοπ ΜΜΜ ΐοιΒ·τεπ, Με Μάι ποιιιιιιπει Ζειτ Ζιἱπγι πεπ Μετοτἱεάιεπ θε 
εοπιι· επι Με ΗΜιο άοι Βιιοιιϋἱε ειΙιοΙιοπ Μι. Δ 

· δ. δ. 
Με «ιΙιεειε ιιιετοιιεειιε Ποπ ,,ΕιιιΙεΙ‹ειιειιΙ‹°' - Βει ΥειΓεεεει ει ιιι«ιιιι «Μ. - Βεεε«ιιι Μπι ιιιι€ειιιεε. - 

8ειιι«ι πιιεΙΙε ιιιι«Ι εειιι ΜΗ. 

Βιι.ε Μτεετε Μετοι·ιεάιε Με«ι, ινειάιοε εἱάι Με μια ειΙιιιΙιεπ ω, ἱει ]οπεε νοπ ω ΒεεΗεπιπιπιο Ρειπποπιοπε 
πιιιάι πιω, ιιππ ΙιοΒ·ιππτ πιιτ άοπ ννοττεπ: ,,ΒπιιοιιοοπεπΙι τεΒ·ἱειιτεοι” (,,θεάοπΙιεπ επι ιιπετει ΑΙτνοτάοιπ!”). 
Βει επ!πιοτΙιε«ιπιο Ριιιγ πιει άοι ετετε , άοι άοεεεΙΙιοπ ἱπι πιιιιτε Ι??!ιι ιπιτ ΐοΙΒ·οπάοπ ννοττεπ ειινι·ιΙιπτε: 
ριιιιιία εαπϋΙεπα εεειιἰί .λ'ΙΡ”., πωπω ε:: εε!πειίοιε ειιπι!απι εεεε, ποπ σκοπο οιΙ|ιοπιαρπία, εεπ τ|η)!!ιπιοιαιπ 
ω: 8!τιω!ιαπιε Μπί!«ιε ποεε!. νοπ Μεεεπι ειΜοιι εε Οοιιιἱπεε. νοπ Μεεειπ εινοι, Με εε ἱπ Βτειιιιιιπ 
Η«›ινέιΓε Βοεἱτπ Μπι. ΒἱεΙιοι ω πιω πονοπ πννοοι Αιιεμιιοπ; Με Βενοι'εάιοο, Β·επιι.ιι Μάι πεπι θιἱΒ·ἱ 
ΜΙο, ιιππ πιιΒ·Ιοιάι πιιι ΙιοιιιιΒ·ει !εεειιπε ή; ιιππ ιπειπε, Μάι Ιιοπιιιιει |ιεειιπΒ·, ιιππ πιιι πτει Βιι«ηιΙιοπ ει 
Μπι, ινοιάιο Μάι Ηοινέιι'ε ΒοιιειιιιιιιπΒ· Με Βιοοπ Μάι οιπει Βϋάιε εάΜεεεεπ *). Με .ΙοΙιιιππ Μει 
Με νοτεειπι εε ἱπ Με Ζειτ Βοιιι Ν. (Μ7Β-Μι) , εάιτεοιΜ εε άοιπ Αποπιιπιιιε (άοπ ει Μι Μεεεε ΚϋπιΒ·ε 
Κεπάει Μπι) ευ ιιππ Ιιοιιιιιιιιτει, ποοεε Με ΧΧν. Οιιπιττει άοε Βοιιιτετεπ πιἱτ άοπι ΙππειΠ:ε άοε !πεάοε πεπει 
Ιεππ ϋιιοτειπειιιπιπε3). Ριιιγ εεΙιτεοιΜ εε, Με Μι πετοιτε Β·εεειιοπ, άοπι Χιν. .ΒιιιιΙιιπιάάοτιε ευ , ιιππ πιοιπι, 
ποοεε εε Με οιπεπι Μτετεπ 'Γειιτε ιιοινοτποΒ·ιιπΒ·επ εοι ; πινει εειπτ Με ,,Ηεππεειιιιίι” ενιιεειιοπ ποε Βπάο άοε 
ΣΟΥ. ιιππ άοπ Απΐππιι άοε Χν. .ῖιπιι·ιιιιπάοτιε; Βτειιιιιιπ Η ο ιν ει επΜἱάι ἱπ Με Ζειτ Μάι άοι ΜοΜαεει ΒάιΙειάιι, 
πιιά Μι Βειπειιἱιιε «1ειιι ΡΜ· άοπ νειΐειεεει, άοι εἱάι ἱπ άοι Ιοιπτεπ ΒττοιιΙιο Με εάάιοπ πεππι. Νιιπ !ιπάο 
ἱάι πινει ειπεπ Βειποιιιιιε ΟΙιεΠι ιπ άοι Ζοιτ πιι·ιεάιοπ 1494 ιιππ 1509 ππτει άοπ ιιπΒιιιἱεάιοπ ΒιιιΜτεπ 
ποπ «κι Κιιππιπει Ππἱνοτεἱιϊιτ; Μάι επιππιοπ Με ννοττε ω Ιοιπτεπ Βιτοιιιιο: ,,Βἱεε ινιιιάο μεάιιἱοιιοπ 
-Μ-...~ 

ι) πει-ει, Βιιεγει· Υει·εει. Ριεεειι. !787. ρ. 273. τπι. 
5) Τοι!πι'ε Ηιππιιιια!ι πει· ιιπει·ιεοιιοπ Ροιοειε. Ροειιι ιι.Ψιοπ. !828. Π. ει. π. ε. Με. 
δ) Μειωτιιιεειιο θεπιιιιιε. Βιιιιιςιιιι πιιπ Τι'ιΜπςοπ !825. π. ΧΥΠ. 



δ? 

Με ΠιιΒ·ει·ιι ἱιι Ποιοι· 'Γι·ιιιιοι· Με” ιιιἱτ άοι ΒιιΒ·ο άοε !.15."Ίά68 ιιιιαΙι άοιιι ΜοΙιεαεοι· 'Γομ ϋΙιοτεἱιι: Μι Μιοι· 
άΜ οΙιοιι ει·ινΜιιιτειι «Μἱ ΙοτΜειι Βιι·ορΙιευ ευ άἱεεειιι ΒΜάο Β·οΙιϋι·οιι, ἱειννοΙιΙ ιιιο.Ιιι· Με εννοἱΐοΙΙιιι!!. Βἱε 
Βι·ΜΙΙιΙιιιιΒ· ἱει ιι€ιΜΜΙι ιιιἱτ άοι Βιι·ορΙιο, νι.οΙαΙιο Β«!νΜ'ε 'Γεια εαΙιΙἱεεει, ἱιι άοε 'ΓΙΜτ ιιΙιΒ·οε«τΙιΙοεεειι, 
ΙΜάοι Με νοΙΜε, Μιε·οι·ιιιιάοτεε 0οΠ268, άοπι ϋ!ιει·άἱεεε Μπα· ΑιιΙιιιιιΒ· Β·ϊιιιΜΜΙι ΐτειιιά Μ; άοιιιι ννΜιι·ειιά 
άΜ Βιιι·ετεΙΙιιιιΒ· άοε Βἱεάοε ιιιἱτ άοι νιιτει·ιΙΙ.ιιάἱεαΙιοιι ΟΙιι·οιιἱΙι Β·ειιειιι ϋΙιοι·Μιιετἱιιιιιιι, ««Μιι άοι ΑιιΙιιιιιΒ·, 
ενοοιαΙιοι· άοιι Ηει·ιοΒ· Βιιάε πι Αι·ριΙά'ε ΝιιαΙιΐοΙΒ·οι· ιιιιιαΙιι, εοινοΙιΙ νοιι άοι· ΝετιοιιιιΙεσι€ο ιιιιά «Με (Μ 
εαΙιιαάιτ«>, Με ἱιιεΙιοεοιιάοι·ε νοιι άοι· «ΜΜΜ άἱεεεε Βἱοάοε, ννοι·ϋΙιοι· ννἱι· ιιιιε εοΒ·ΙοἱαΙι ιιΜιει· 2·Ιυεεει·ιι ποι· 
άοιι, Β·ΒιιΜἱαΙι Μι. Ηἱπυ Ιιοιιιιιιι ιιοαΙι άοι Πιιιετιιιιά, άειεε ιιιιοΙι Ηοι·νετ εΜΙιει άΜ Ηειιι«Ιεοιιι·ιϊτ εινἱεοιιοιι 
]οιιοιιι ννΜιι·«ειι Βιιάο άοε Μοάοε ιιιιά άοιι θεέιτἱ'ευΙιοιι άι·οι Βτι·ορΙιειι οιιιο ΜΜΜ ω«ΙἱΒ·ι. ΜιιἱΙέιιΙι'ε Διι 
εἱαΙιι, άοε ΒΜο'ε ΚιιιιΜοι· ΜΙ!!! νει·ΐοεεοι· ιιιοαΙιτ, !“ΜΙι ιιιιι εο ιιιοΙιι· ειιεειιιιιιιοιι, «Μ. ΜνἱεαΙιοιι άοπι άιιι·αΙι ἱΙιιι 
αἱτιι·ι«ειι ΚειριΜΙ ιιιιά άοιιι ΙιιΙιΜΜ άοε Ποάοε ΜΜΜ: ιιιιι· Ιιεἱιιο (Μιιιοἱιιε«·Ιιει!Ι Ιιοετοιιτ, εοιιάει·ιι ΙιοοιιΜ 
ιν.ννοἱ νοιι οἱιιειιιάοι· Β·5.ιιιΙιαάι νοι·εαΙιἱοάειιο Βι·οιΒ·ιιἱεεο ΙιοοιιοιιάοΙιι; άοιιιι «Μι Αιιοιιγιιιιιε ει·ΜΙΙιΙτε 'Η Ιι «Μό ιιι'ε 
ΑιιεΙιιιιιάεοΙιειΐτιιιιΒ· ἱιι ΒἱοΙιειιΙιίΙι·Β·οιι, ιιιιά ννοε άοι·οιι ΡοΙΒ·ο πω· , άΜ ΒοεἱεΒ·ιιιιΒ· θεΙιι'ε 
ιιιιά «Με Ε)ι·οΙιει·ιιιιΒ· ΒἱΜιειιΙιϋι·Β·ειιε; ινΙΙ.Ιιι·ειιά ποε Μτε ΒΜά Αι·ρεΙά'ε θεεειιιάτεαΙιοΠ: «κι 
ΒινειιοροΙΙι ιιιιά «Με ΙΙἱιιιιιιΙιιιιο «Με Βοιιιι.ιιΙειιιάεε ΙιοεἱιιΒ·τ, ννοιαΙι ΜτΜοι·ε ίΙΙιοι·άΜεε Αιιοιιγιιιιιε, 
άοι ΒννΜοροΙΙι μι· ιιἱαΙιτ Ιιοιιιιι, νοιι ΖΜέιι· ερι·εαΙιοιιά, εοιιι· Μιννοιάιειιά άει·ετεΙΙι. 

πω· ννοΙΜιι ιιιιιι, ιιιἱτ ΒοεεἱτιΒ·ιιιιΒ· άοε Ηοι·νέιτ'εαΙιοιι ΒΜιΙιιεεοε ιιιιά άοι Αιιιοι·εαΙιΜΙ άοε .λυοη 
ιιιιιε εοινοΙιΙ Με Οεέιτἱ'ε, άοπι ΑΙΜι· «Με Μοάοε ιιει.αΙιειιϋι·ειι, ινοΙιοοι ιιιιε άΜ ΩιιΜΙε, Με Βρι·ειαΙιο ιιιιά άΜ 
ΒαΙιι·οιΙιιιι·ι άοεεοιΙιοιι ΓΜιι·ειι ιιι«'ΙΒ·οιι. 

νοι· ΑΙΜιιι !ἱιιάοιι Με, ιιιιαΙι εοι·Β·!”ιΙΙτἱΒ·οι· νει·Β·Ιεἱ«ιΙιιιιιΒ· άοε ΙιιΙιΜΜε ιιιιεοι·εε Βἱεάοε ιιιιτ «Μιι Μωυ 
Β·ιἱεοιιοιι θεεαΙιἱαΙιτεΙ:ϋαΙιει·ιι , ἱιι ]οιιοι· Βιιι·ετοιΙιιιιΒ· άΜ ιιιιιιννοἱ(οΙΙιιιι·ε ΩιιοιΙο άοεεοΙΙιοιι, - ΜΙι ιιιόαΙιτε 
ειιΒ·οιι, άοεεοιι θτιΒ·ἱιιΜ, -- ινοιαΙιο άΜ ννἱ«:ιιοι· ΒΕΙάοι·οιιι·οιιἱΙι (Ι358), ΙΜἱιιι·ιάι ΜιιΒ·Ι οἱιι'ε άοιιτεοιιο ΙΜΙιοι· 
ε«πειιιιΒ· άει·εοιΙιειι (ει·ν«·ἱοεοιιοι·ιιιιιεεειι νοιι 1365) ιιιιά άΜ σε” ΟΙιι·οιιἱΙι (1473) ιιιἱτ Β·οι·ἱιιΒ·οιι ΑΙιανεἱαΙιιιιι 
«μιυ άΜ·ιιΜΜιι, ιιιιά ΜΜΜ 'Γιιι·«Μἱ, οΙιοιιΐΜΙε ιιιἱτ ΜιιἱΒ·οιι ΑΙιϊιιιάοι·ιιιιΒ·ειι, ἱιι εοἱιιο ΟοιιιρἱΙΜἱοιι (1488) ΜΙΓ 
,«;ειιοιιιιιιοιι ω, εο εινετ, άιιεε «Με ΖιιεειιιιιιιοιιΙοε«-ιιι άοι ίΙΙιοι·Μιιεϋιιιιιιοιιάοιι νει·εο άοε Μοάοε Μιιοι·-, ιιιιά 
άοι Ιιοτι·«>Ποιιάειι ΒΜΙΙοιι νοιι 'Γιιι·όαἱ ιιιιά ΜιιΒ·Ιοἱιι (άο Ιιοιάε «ΜΜτ εἱιιά) ειιάει·ει·ε«Με άιοεο Β«›Ιιιι.ιιιιιιιιιΒ· 
πι· θειι·ἱεεΙιοοιτ ει·ιιοοιιοιι 4). Νἱοιιτ ιιιιι· άοι· 0οΠΒ' άοι· Βι·ιϊιΙιΙιιιιΒ·, εοιιάοι·ιι άΜ ΙάειιτιτΜ άοι ννοι·τε ε«ΙΙΙιετ 
Ιοεεειι «ιιιαΙι ΜΜΜ: άοιι Ιοοιεεετειι ΖννοιΜΙ ειιιΙΙ:ειιοιιοιι, ά«ιεε άοι ιιιιΒ·ι·ἱεαΙιο ΒϊιιιΒ·ει· εοιιιο Βειι·ετ«ΙΙΙιιιιΒ· ΜΜΜ 
ιιιιιιιιτΜΙΙιειι· Με άοι οι·ννϊιΙιιιτειι οιιοιιγπιοιι βΙιι·οιιἱΙι οιιιΙοοιιιιω, Β·ΙοοιαΙιννιε ]οιιοι· ΒΜιιιαΙιι·οιιἱει, άοι εΜιιο Αι·ι:«=ιἱτ 
ΚϋιιἱΒ· !ειιάινἱΒ· Ι. Β·εννιάιιιοι ΙιΜ:5), εΙιοιιΐειΙΙε άἱεεειι 'Γεια νοι·εἱΗΜι·ιο, ἱιι Ιιιιι·ιιιιι·ἱεοιιοιιι ιιιἱττοιάτει·Ιιαάιοιι 
ΒΜεἱιι "πι, ]οάοάι ιιἱαΙιτ Β·ιιιιε οΙιυο (.Μἱετ. Ηἱοι·ειιιε «πιει ειοάι ΙιἱιιεἱοιιτΙἱοιι :Με ΑΙτοι·ε ιιιιεοι·εε Βιοάοε άοι· 
ΒαΙιΙιιεε , άειεε ιιιειιι οε ιιἱΜιτ ι'ΙΙιοι· άΜ Μιτω άοε Χιν. .!Μιι·ιιιιιιάοι·τε πιιι·ϋάιε«πποιι Ιαιιιιι , ινοΜι·ιι ΜΜΜ ]οιιο 
ΟΙιι·οιιἱΙι εοΙΙιετ Μτει· , ιιιιά ιιιιι· άει·ειι Βιιάο , Με ερΜει·ο Ε)ι·Β·Ξ“ιιιιιιιιΒ·, ειιιε Βιιάνι·ἱΒ·'ε Ζοιι (1358) Ιιοι·ειιιιιιιιιτ, 
ννω: ινοΙιΙ ειιιοιι ΜιιιιαΙιοε Μ· εἱ«τΙι ΙιΜ. Ρι·ειγ Ιαιιιιι Μεο ΙΜαΙιτ ΙιΜ:οιι , ννοιιιι οι· ποε Μεά ἱιιε Χ”. «!Μιι·ιιιιιι 
άει·τ εοτω , Μ. άΜ Βιιι·ιιοιιο ιιιἱι άΜεοι· ΑιιιιιιΙιιιιο ιιΜΙιι ειτοιτοι; «Μιιιι οε ΜΙιΙοιι άει·ἱιι ιιἱαΜ ιιιιιιιαΙιο Βριιι·«πι 
άοι ΜΜιι Βιιι·ειαΙιε, εοννοΙιΙ ἱιι άοιι Β·ι·ειιιιιιιιτἱεοιιοιι !Ι'οι·ιιιοιι Με άοιι ννοι·τειι. Με θι·τΙιοΒ·ι·ιιιιΙιἱο εοἱΒ·ι ποε 
εΜΙιο Βοιιιι·ειιιΙιοιι, Με ΜΙο «ιΙιιιιιΒ·ι·ιεάιοιι ΒειιΙιιιιΜοι·; .Ιοάο«·ιι ννοἱαΙιτ Με ἱιι άοι· Βοιιι·ΜΙιιιιιΒ· Μπετ οἱπ 
ΐειοΙιοιι !εειιιτε, «ΜΜΜ ἱιιι ΠιιΒ·ι·ἱεοιιοιι Ιιοιιτ ευ 'Βιμ άιιι·αΙι εινοι ΒιιαΙιειΜΙοιι οά«=ιι· εοιιετἱΒ·ε ΖοιαΙιοιι επεμ 
άι·ϋαΙιτ ενοι·άοιι, νοιι ΙΜπτει·ειι ἱιι νἱΜειιι Μι. 

Βο Βιιάοιι εΜΙι ἱιι ΒονΜ'ε - Αιιε,«;οιΙιο επΐ άΜ Μι· ΐτεἱΙἱοιι ιιΜΙιτ εο εἱαΙιοι· Ιιειιιοιι Ιιϋιιιιοιι, Με Μιτευ Μι· 
ποε θι·ιΒ·ἱιιΜ νοι· ιιιιε - ]«πιο ΒιιαΙιετάιοιιΐοι·ιιιοιι άιιι·αΙιιιιιε ΜΜΜ νοι·, ινΜάιο ἱιιι Χν. ιιιιά ἱιιι ΑιιΐειιιΒ·ο άοε Χνι. 
.!ιιΙιι·ιιιιιιάοι·τε ΠΙι· οε, ει), (γ, τη), ό ϋ!ιΙἱοιι ννθ.Ι'6Π (ε, έ), Γ, ιι, ο), ποε οε ννιι·ά Ι:Μά ιιιἱτ Μι ΙιΜά ιιιιτ Μ;) «Με 
Β·οάι·ϋαΙιτ, «Με Απ, ινΜαΙιο εἱοιι εαΙιοιι ἱιιι Ιαν. ιΜΙιι·ιιιιιιάει·τε !Ιιιάοι, ερΜει· άιιι·οιι άΜ ΜιΒ·εΐιΙΙιι·το νοι·οἱιι 
~Μ~ 

Ι) ΙΒΜεε ΣιιεειιιιπειιΜΜ!υιι: Μάοι ε!α!ι Με" !!υΙ Με. 375-8. 
δ) 8!«ε!ιιο τ!!οεο Ο!ιι·οιι!Ιι !ιι Βιιςο!'ε Μτπιιιιιι. Πιι·ει·!αε. Η'Ιειι !800 

θ. 
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Πι.αιιτε ιιοι·ιιι νοι·άι·ιιιιΒ·ι, ιιιι ι«νι. ιιιιιιι·ιιιιιιάεττε πω” οιιΠοιιτε; ο Μαι ιιιιιιιοι· ιιιιι ε ννιοάΙοι·Β·οΒ·οιιοιι, ί υππά ιιοιιιιιιιε αοιιειιιιιτ ιιιιτ ε, «Μιά ἱειι @ΠοιΒ·ι Μπ, άιο ,,ιιιιιιάεειιι·ιιι” ιιι άιο Ζω ιιιιι 1580 επι εοιποιι, οΙιιιο 
ιεάΙοάι οιι νοι·ιιοιιΙοιι, άιιεε ποε Μ” άΙοι· ιοιετει·ειι ιιιιι· άιιι·οιι άιο ιιιιιιειειιι άοι·εοιιιοιι Με Βιειιοι·ιιοιτ ιιοειιιιιπιτ 
ινει·άΙοιι ωυ. Βει· ΐειιΙοι·ιιοιιε νει·ειιιιιι, άΙοιι Η”, ιιοι·νοι·ιιειιι, @ιι ιιιιε ι«εἱιιο Αιιιι:ιϊιι·ιιιιΒ·; άΙοιιιι ννἔιιιτειι«ι 
ε. Β. ποε «Με ιιἱεά ω ιιοιιιΒ·οιι Βοι·ιιιιιιι·άε, ννοιειιοε ιιιιε ἱιιι θειιοιιιιιοιιο άοι· ΒοιιιΒ·ιιο ΜιιΒγειι· νοιι 1513 
οι·ιιιιιτειι ινιιι·άΙο, ιιιι θιιιιποιι νιοι ννοΙιιιζωΒ· ιιοεἱιει, ποιΒι ποε Β·ιιυπε Χι”. .!ιιιιτΙιιιιιάΙοι·ι ιιιοιιιιι ειιιοιι ννιιιιι·ειι 
ΒϋαΙιεειιι·ιττ. Βειε Βάιεπιιι ιοάοειι, ιιι ινειειιοιιι ωιτ-, ιιοιιιι- ιιιιά πειιιιεγιιιιΒ·ο Ζοιιοιι οΙιιιο οιιι ιιοετιιιιιιιτεε 
θεεεω ειιιινοοιιεειιι, επι- ιιιιά Νειωιιιιμ ειιιοι· εἱώ ιιιιι· εειτειι ιιιιά ιιΙοεε 8υ8 Νοιιι νοι·ιιιιάΙοιι, εάιοιιιτ 
ιιιιι· ἱιι άΙοι· 'ΓΜτ οεΐ οιιιο ϊιιτει·ε Ζω ιιιιιιιιιι·οιεειι, άΙο ειάι «Με Χνι. .!ιιιιι·ιιιιιιάΙοιι ιιοι·ειτε ιιι ω: «πΙοι πειτ 
πειιιΒ·οιι νειιεειι ιιοινοΒ·τε, άΙοι·οιι νιοι· ειιιο δτι·οιιιιο ιιιιάοτειι; ειιιεποιιοπιπιοιι 'ι'ἱιιοάι'ε ιιιιά ιΙοενοι'ε ννοιεε, 
άιο Β·ει·ιι άιο Ματε ΖειΙο μιετ Βιι·οιιιιο ιιιιι οιιιοι·, ιιιιιιιοιιιιιιιι ειιιαιι ιιιιτ πινει Βγιιιοιι νοι·ιιιοιιι·τειι; ιιιιά Βιιιιιιιιι'ε, 
άΙοι· εἱάι ειπε νει·εΐοι·ιιι Μάι ΑΜ: ιιιιιιιοιιοι· Κιι·ειιοιιΒ·οειιιιΒ·ο ετετ ειιϊιτει· εειιιιΐ. - Ποιιι·ιποιιε, ννοιάιοι· Ζω 
ιιιιαιι άιο Ηοιιάεειιι·ιιι: οιι,ι;οιιότοιι ιιι«·ιΒ·ε, Β·εΒ·ειι Ρι·ογ'ε Αιιιιιιιιιυο ερι·ιειιι ιιιαιιτε, ινειιιι ννιι· «Μάι Β·οετειιοιι 
ιιιϋεεειι, άΙειεε άΙοι· νοι·ιιοιιάΙοιιο 'Γεια Μάι ιιοιιοι· εοιιι ι:ϋιιιιο, άεεεειι ιιιιιιιοιιο ΠιιΒ·Ιοιειιιιοιτειι ιοάΙοάι Με 
Βι·οεεει· ννειιι·εειιοιιιιιειιΙιειτ ειπε εειιι· εΙιε Βιιεἱε ειιιιιοιιιιιοιι ιοεεειι. 

Ροοιιεειιοε νει·άἱειιει ιιεειτει άιοεεε ιιιετει·ιεειιο ιιἱεά ιιἱάιι. ιιιε οι·ιιιιιιιι οιιιιο Ζιοι·υνοι·ιι, ινειε ιιιιιι ί!ιιτιΒ·ειιε 
ειιιιι ιιοιιο Β·ετοιειιτ, ιιιιά πω· πι ιιϋαιιτει·ιι ποε, ειοε άἱε Οιιι·οιιιΙι Με άΙοι· εε ποεαιι«·ιιιιι Μ: «κι ιιιιτ ννϊιι·ιιιο 
άιιι·ετειιι, άἱε ιιιτειιιιεαιιο Βειιιιοιιι·οιιιΙι ειιιοι· ιιιιτιιιιτει· ιιιιαιι εοΙΙοι·ιι·ι. Βο ε. Β. ιιιιιιιιτ άἱεεε άΙοιι ΒυνειτοροΙιι 
ΐοΙεοιιάΙοι·ιιιιιεεειι : 

Ζιιοιοιιοιιιτ:ιι "ω". 
πω: τΜε ι·εε!οιιιε 
δίπιριίεϋα!ί «Πίπο 

ιιιιά ινοιτει· ιιιιτειι: 
'ι'ιιιιο τιιιιτ ειΒ·ι·ιειιΠοι·εε 
ιιοε ίοιο ιιεεϋιτιεινιι, 
ιιωμωι- παπι ετιιιιμιίε 
δίπιρΙο.τ ει: ρω·ίω!ε 
('ίω τΜπι ρωιε.ι «ιιιριιίε 
Παω πιοιΙϋ ριωωω «πο. 

Μιιιτειιά ιιιιεει· ειιιοιιγιιιοε Με«ι εἱάι ιιόειιετειιε ειπε ιιιειιιεο ιιιιγιιιοΙοΒ·ιο ιιιιτ άειιι Νιιιιιοιι άΙοι· ειωι ω” 
οι·ιιιιιιιι, άΙοιι εε νοιι άΙοπι άτειιιιάἱΒ·ειι Αιιει·ιιΐε άει· ιιιιΒ·ι·ιεειιοιι Ηεοι·ιιιιιτετ ,,ιιειιε!” ιιοτΙΙοιτετ, ιιιιά ννοιάιο 
ινοΙιι ιιι ειπε πιιτιειειτει·ιιάιο ιοτειιιιεειιο ΟΙιι·οιιιΙι ιιἱιιοοιιιπορεεει ιιιιττε; - @ετ ιιι ειυ ιιιιΒ·ι·ιεειιοε Με«ι? . . . 
Πειιι·ιΒ·ειιε Μ, ιιοιιοιιιιοι Β·οειιΒ·ι, οιιοιι άιοεε ΒτειΙο οιιι Βοινοιε, άΙειεε ιιἱάιτ άιο ΟΙιι·οιιιΙι άιοεοε ιιἱεά ιιιιεΒ·ο 
Μετοι ιιιιι, Με ιιιιιιιοιιε ιιιοοιιιτειι, εοιιάΙοι·ιι «ιει· ιιπιΒ·εΙιοιιι·ιε πει Με" Μιά, Με άιοεε νοιι ιιιιε ιιιιοιιΒ·εινιοεειι 
ινοι·άΙοιι Μ. 

Βο νιοι νοιι άιοεειιι ιιοι·ϋιιπιτειι ιιιετοι·ιεειιοιι Με«Ιο, ινοιάιοε, ινειιιι Μάι ειιιοπι ιιιιιιοετιιιιιιιτειι Ζειι 
ειιτει· ιιιιΒ·οιιότειιά, ιεάΙοιιΐειιιε ιιιιτει· άΙοιι ιιιιι·ιΒ· ποιιιἱειιοιιοιι «Με Αειτεετε Μ. 

ε. ιι. 

Με .ιιι«ΙιεοΙι-ιιιιμιεεΙιο 0ιιι·οιιιΙ« «ιεε Αιι«Ιιεειε Γειιι««ιε. - Μιι·ου Μπιτ πω! ροΙιτιεο!ιο Τειι«ιειιι. 

Με Βιτεριιιιιι νοιι θέιιεεεοε εειιι ΒϋειιΙοιιι ,,νοιι άΙοι· ΟΙιι·ιειιιοιιοιι ιιειιι·ε” (Α Ιιοι·εεειγειιἱ τιιάοιιιιιιιγι·όι) 
ιιιι .!.ιεεε οιι Κι·ιιιαιιι ιιοι·ειιιε«μιιι, ιι«Μο Αιιάτειιε ιι”ιιι·Ιιοε, ει” άεεεειι ιιοιιοιιειιιιιειδιιάΙο Με ινοιτετ 
ιιἱάιτε ινιεεειι, ιιειάι ιιοά'ε ΖειιΒ·ιιιεε άειιιεειιιοιι ειπε Βειιιιοιιι·οιιιΙι ειΒ·ειωι, :πιτ άΙοπι ιοι.ειιιιεειιοιι 'ι'ιτει: 
,,ΟΜοπιοα «Ζε ίπιτεειαο!ίυπο δομήατπιπ ίπ Πιι.«μοτίαιπ οι Ιωάαοοωπι ε!ε Αφωιι?ο.” Βει· Β·εΙοιιι·τε Βιιιιιο 
Β·ι·ειριι .!ειιιΙιοινιειι ιιοιιινειΐεΙιε άἱε ιιι«ιειειιπ άιοεετ (ιιιι·οιιιι:, «Η ει· εειιιο ιιιεάει· άΙοπι θιιιεεοεαι ειιιΒ·οιιιιιιάΙοιι, 
ιιοάι εειιιειειιιιιάιΒ· ιο νοι·Β·οιιιιιάειι. Μειιιοι· Βιειιιιιιι,«; Μάι ινιιτ Ιιειιι θι·ιιιιά νοτΙιιιιιάΙοιι επι ιιοά'ε ΑιιΒ·ιιιιο οιι 
εινειι`ειιι, πο ει· θέιιεεεεεΐε ετινϊιιιιιτεε Βιιάι τοοειιειι·ι, εοιιιιτ εε Β·εεοιιειι, «οΙΒ·ιεει Μάι ιι'ιιι·Ιιοε'ε (ιιιτοιιιΙι, οιι 



39 

άἱοεο εοιιιουι οπΒ·οπτυαι:ι οάετ ιιΙοεε οπΒ·οιιυππάοπ ννετ, Β·οννιεε ἱπ Ηϊιπάου Β·άιοιιτ ω. Ηπά ἱπ α” 'Γιαπ ιει 
υπε άἱἱεεοε ιπ αοιιιετ ετετοπ ΑυεΒ·οιιο πυπυιιοιιτ ννάιτεάιοιπιιάι πἱοιιι υιιοΙιτ νοτιιοπάοπο ανια-αααυ εοννοΙιι ἱπ 
Ροτοι· Βοτππουιιεοο'ε ιιἱεάετιιυάιο (1582), αιε υια ννοπιΒ·οπ νοτιοπιοπ ἱπ άετ θόποιεάιοπ ΒοιπιπΙυπΒ· 0592) 
οπΠιοιιοιτεπ, άετοπ ιοάο εο νἱἱεΙ ννιτ ννιεεου αοιιιάι υπτ ἱπ άια ΒκοιυιρΙοι·οπ άουι ΠπιετΒ·οπΒ·ο οπιι:ουι, εο 
ιπἱι πυ άου εοιιαπετοπ Βαάιετπ Β·άιϋτι. 

Ιπ ιιοιιάοπ ΒἱεάοτεοιπυιιυυΒ·οπ ιαιιιτε ω· Νουιο άοε νετΐοεεοτε. Βοι Βοτπποιπιαπο Ιοπττει άετ 'Γιιοι: 
,,Α π8ίαό έα· πιιιαιχατ οιοπιαοιτα!. αΒαέροπ :ια α ί8!οιι Ιπτιιο!ποΪα πέρα! Βαμίρ!ααπαό! έ8 Μιαοπ!αΙαέροπ οι 
πιαααατοαα# αι-αιαεαια: Μ|ιοα!α.” (ααυ άοτ ιαάιεαιιοπ υπά άοτ υυ,α·τιεαιιοπ Νοιιοπ. απο 
σαττ άετ Ηεττ άοε νοΙι: ιετοά οαε ΑοΒ·),ιιτεπ υπά Β·ιοιάιετννοιεο άἱἱε ΠυΒ·ετπ ουε Βο),ιιιιοπ ιιετουεποΠιιιαι.) 
Βοι θϋποι Μια: άετ ετετο άπτοιιεάιοεεοππο Βοιο άετ Αυΐεάιτια. Βετ .νετΐοεεοτ οἱειιι οιπο ΡετοΙΙοιΙο οννιεαΙιοπ 
άου Βοιιιάαεάοπ ω .!υάοπ υπά άετ Ππποτπ: ετοόιιιι ννἱε αοιι Μοειε νοΙι: ουε ΑοΒ·),ρτεπ ιιιιετ άειε ι·οιιιο 
Μοετ υοαιι Κοποοπ, υππά άἱἱε ΠυΒ·ετυ οπε Βογιιιιοπ ιιιιετ άου Βοπ υοάι ΠπΒ·ετΙοπά φαω, άἱἱε Πτεοάιο 
άἱἱειιετ ΑυεννοπάετυπΒ· ννοτ υοάι ιιιυι, άοεε άἱἱε υπΒ·ετπ, οΙιινοΙιι υιϊιάιιιΒ· ιπ ιιιτετ άιοπ Ηοιυιιοι, άοαΙι άετ 
ΑΙιΒ·ϋιιετοι ετΒ·οιιοπ, νου θοιτ άου ννιπι: ετιιἱειτεπ, @μιυ ννοειοπ οιἱπ οπάετοε νοιετΙοπά πυ ευάιοπ. ννἱεάετ 
ευ ιετοοι αιιετΒ·άιοπά, εοιοτ ετ ουεοιποπάετ, ννἱε αοιι άἱοεοε νοΙι: πιιτ Β·υτοπ ιι'αι·ετοπ ιιοεοιιοπια, εο ΙοπΒ·ο οε 
αοιπο ΒοΐοιιΙο άιια:ο; υπά ννἱε για υάιοιοε άοππ ναυ ιιοιιάπιεοιιοπ Ροιπάοπ ιοιιάοπ υιυεετε, άε οε ει«αι ναυ ιιιυι 
ννοΒ·ννοπάιο: άιουεο, υιοιἱπι ετ, ννυτάοπ οπάι άου ΠπΒ·ετπ νοπ Μια Με πυκυ ,,ιυπΒ·οπ Κόπα; ι.υιωιΒ·” (Π. 
Ι52α) νἱἱεΙο ,απτο Πιτειι:οπ, τοιάιο Ρτονιποοπ π. ε. νν. πυ 'Πιοιι, Με αἱε -- νοτεάιἱεάοποπ Βοειετπ ετΒ·οιιοπ, 
άἱο άετ νετΐοεεετ οπ άαιοιΙ ουιοϊιιιιι, ννοάπτάι ετ ιυ άετ 'Μοι οιποπ ννιοιιιιΒ·οπ ΒοιιτοΒ· οπτ υπΒ·τιεάιου Βιτ 
τοπΒ·οεάιιάιτε ιἱειοτι, - άπτάι άου 'Γατι:οπιαοιεετ Β·οειάιΙοΒ·ου ννπτάοπ, ννἱε άἱἱε .!υάοπ άπτάι Νάιυι:οάοπο 
εοτ; υπά ννἱε άἱἱεεο ιπ άἱἱε ιιοιιγιΙοπἱεάιο θοΐοπΒ·οπεάιοιτ Β·ετἱειιιοπ, εο ιουάοιι οπάι υποϊιιιιιΒ·ο ΠυΒ·ετυ ἱπ άοτ 
'Γιιτιαοι α” Βάι),Ιοπιοπ. Βἱε Ζπτιιά:Β·οιιιἱειιοποπ ι:τϋπτοπ ΚϋπἱΒ· .!οΙιοπυ αιυ ιιιτευι Ηεττυ; ιοποάι ποι·ιἱειοπ ειο 
υπιετ ειάι υπά οιἱπ οπάετετ 'ΓιιοιΠ ιιτοάιτε ειοιι ουε ΒοπττεεΙιιοπά οιἱποπ ΚϋπἱΒ·, άοα θιιετΙοπά Β·ιυΒ· νετΙοτοπ 
(άοτ νετΐοεεετ υιοιἱπτ άοε Βοποπ-υπΒ·ετπ, ννοιάιοε ΚϋπἱΒ· ιι'ετάἱπουά ι. ιιυιάιΒ·2ο) υπά άοε Βοιοιι νετεοπια 
ιυ ΒΙοπά. Βοει άτιιτο Μά αιαιι άου .!υάου ουννοπάοπά, οι-αιιιιιι ετ, ννἱε άἱοεεο ουε άετ ΙιάιγιΙοπἱεοιιοπ Πιο 
ιαπΒ·οπεοιιοα ιιοιτειι ννυτάου, ννιο ιιιυοπ σοιτ Ρτοριιοτευ υπά εοιἱποπ ΒοΙιπ άε ΗοιΙοπά Β·οεεοπάοι, άοπ ειο 
οιιοτ ιϋάιοιοπ, ννοεειιοιιι ειάι (Μι Β·ϊιποΙἱάι ναυ ιιιποπ άιΒ·οννοπάοι ιιοι, υπά .!ετυεοΙουι ά" ΖετειϋτυυΒ· 
ουιιοιυιιιοι. Βο, ααα ετ τω, εοπάοτο αοιι ουοιι υπε ννοιεο υπά Βοιιτετ (άἱἱε νετιιτειτοι· άετ πουοπ ιαάιτε), 
άἱἱε ννιτ άιετ πιοιιτ οποτι:οπποπ, υπά εουιιι Οιιι·ιετυε νοι·ΙουΒ·υοπ. ΒουιΒ·ουιϊιεε ννοπάοι ειαιι α" νοτΐοεεετ 
εάιιιοεαιιάι οπ εοιπ αοΙα, τοτάεττ οε οπ!· θοιιοε ανω πἱαιιτ ιυ νετΐοΙΒ·οπ, εοπάοτπ οε ευ ιιοιιετιιΒ·οπ, 
άοιπιτ Ποπ νετποιιιο, υπά άοα Βοιάι πιιτ εοιἱπετ αια: ννἱεάοτ άἱἱε Μτε Μωιι εττιπΒ·ο. 

Αυε άἱοεετ Βιαιοιο ετιιοιιι, άοεε άἱἱε ΒτιϊιιιιυπΒ· εοιιιετ πἱάιτ Ζννοά:, εοπάατπ ΜΜΜ ιει: Μιιτει άετ 
ΒοννοΒ·υπε υπά ΠοιιεττοάυπΒ·, άοεε ννιτ οε οιεο ιιἱετ ιπιι οιποκυ 'ΓοπάοποΒ·οάἱάιιο πυ τιιυπ ιιάιοπ, ννοιΙοιιοε 
ναυ ειτεπΒ· παιιοποΙουι υπά Ρτοιοειοπιιεάιουι ΒιτεπάρυπΜο ουεΒ·οιιτ. Βοπιποαιι εαιιιιοεει οε οπάι ιυι 'Γοπο 
οιποε θάιοιοε οπ 0ιωι υια άετ Βιιτε, ά" Ηεττ πιιιΒ·ο άοπι ΠπΒ·ετ οιποπ ιτουιιποπ ΚαπιΒ· Β·άιοπ, υπά άοα 
νοΙι: υυι ιιιυ ἱπ ΒἱπιΒ·ι:οιτ νετεουιυιοιπ, άειυιιι οε, ἱπ Ρτιἱεάοπ Ιοιιοπά, ουάι διοιι νετοιπι ιοΙιοπ Κόππο. 
ααα Βοιιιυεε-Βιτοαιιο ετιππετι ευιι·ιοιάι οπ άἱε ιννιεάιου άοπ ιιοιάοπ ΚϋιιιΒ·απ αετοάο άειυιο!ε εάιινοιιοιιά 
Β·οννοεεοποπ ΠπιετιιοπάιυπΒ·οπ, άοτοπ Βοευιιοι άετ Β·τοεεινετάοιἱπετ Ρι·ιοάο Β·ετοάο ἱπ άουι .!οιιτο ννπτάο, άε 
άἱἱεεοε θοάἱοιιτ Β·οεοιιτιάιοπ ννετά. Υ 

Ρετι:οε ετιιοΜ ααα οννετ άε ροΙιιιεάιοτ υπά αοπιοεειοποιιετ Ρετιοιυιιοππ πιαιιτ οπτ !·ιϋιιο υπιιοινϋιι: 
ιετ ΑυταιεευπΒ·; ιοποάι ιιοεεοοιτ ιιιυ οεΙιιετ Ροιτιοιιευιυε, άετ ιπ εοιἱποι· Ροαιοι ι:οιἱποπ Ζννοοι:, εοπάετπ άἱἱε 
ιαιιτει άοτ ΒοττυπΒ· υπά ΒοΒιιιά:υπΒ· εοιποε ιαοπάοε εἱειιι; άοι›οι ετνναοΜ οιπο ιιιοιιινοιε ιαοτε ΑυεάιοπυυΒ· 
άετ Ζυειϊιπάο υπεετ ιπττετοεεο, ννϊιιιτοπά εοιἱπο Νπἱινοια.ι υπά ΙππἱΒ·ιιοιι ιιοννοΒ·τ υπά ετννιιττπτ. - Αυε άἱοεουι 
άιάοατιεαιι-οριεάιοπ θοάἱοιιτο εοιιοπ ννιτ ευ,α·Ιοιάι, ννἱε άἱο Ροοεἱε, ννοΙάιο υια άετ εαιιποιιοπ νετιιτοιτυυα; 
άετ Βτυοιπετρτοεεο ιπ Ππεετπ ἱπ άετ ιιϊιιαιο άοε εοοιιοάιπτοπ .!άιτιιυπάεττε οιπο ιιοάοιιτευάο Βκτεπειοπ οτειτειιι 
ω, ειοιι εοαΙοιοιι υιιτ άουι θοεοιυιιπτ-ιπτετοεεο άετ Νοιιοπ ιάοπιιιιοιττε, υπά άιοπ άοεειιοια, ννιαΙ ειο αοππ 
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θοεοιιιυιινι·οΙιΙε, υἱάιτ νετοιυοοΗοπ ιιυά ορποιυετοπ ΒἱάιτιιυΒ·οπ άἱοπτε, οιπο οάιτυοὶἱοπΜο ΒτεΙΙιιυΒ· οιυυάιυι; 
ννεε ειοΙι οιιε ιΙουι ννειτει·ευ νοι·Ιοιιΐο ιιυεοι·ει· ΑΙιΙιοπάΙιιυΒ· νοΙΙοπάε ΙιοιΙιϊιιιΒ·οπ ννπά. 

δ. ε. 

Βουιιευοιι νοιι ΤιιιΜ. - Βουι Ι.ουοιι. - 8οιιιο ιιυι·ι%ουΙιουοιιου υπά νοι·Ιοι·ουου 8οΙιι·ιΓτου. -έΒουι 0υοι.ουιοι·. 

Ιυ ιυάιι·οι·ευ ΒοπἱάιιιυΒ·οπ οι ωετ ιιυεοι·υ Βἱάιτοι·υ :Με κι”. .1άιι·Ιιιιυάοι·τε άετ ιιιετΙιννπτάἱἔετε εο 
Μο άετ Π·ιιάιτΙιοι·ετε Βάιοευοπ νου 'Γιυόά, άετ ειοΙι εοιΙιετ οιιννοιΙοπ ,,Οοπτοε Βάιοετγου άοέιΙι” (άοπ ,,ΒϊιυΒ·οι· 
Βάιοετιοπιιε Ιιτοι·ιιτυε”), Ιιου1 ,,ΒάιδΙι ιΙοέιΙι” πουυι. Πάιετ εοἱπ 1ιάιοπ υοου ιιυε ΜΙο Νοάιι·ιάιτοπ, Ειοἱπ 
5.Ιτει·οι· Βοπτι11ετοΙΙοι· πουυτ ἱππ, οΙιννοΙιΙ ειο ἱππ, ννιο Μ: εάιοπ ννοι·άοπ, τϋάιτἱΒ··οιιεΒ·άιοπτοι Ιιοποπ. πιο 
ιοΙι Μεο νοπ ἱΙιυι οι·οϊιΙιΙοπ Ιιουπ, ἱετ υιοἱετ εοιυοπ οἱΒ·οποπ ΑοιιεεετυυΒ·οπ οΜυουιυιοπ, ινεΙάιο ιΙιιυ Ιιιο ιιυά 
«Ιο ἱπ εοιυοπ θουιοΙιιτοπ οπτεάιΙϋρΙϊοπ. Βοιπουι Νουιοπ υοάι οιι ιιι·τΙιοιΙοπ, άετ άοιιι θάιτοιιάιο ]οποι· πιο 
πουιἴιεε Μάιτ εοινοΙιΙ οιυ ΡοιιιἱΙιου- Με οιυ θι·ιευοΙιιιιο Μ, εάιοιυτ οι· οιι 'ΓἱπόΙΙ ἱπ ιΙοι· ετιιΙιΙανειεεοπΙιιιτμΙ' 
11οεροπυεάιοΐτ Β·άιοι·ευ οιι εοιπ, ννοΙάιοι· θι·ι οιποε νοπ εοιποε Βάιιιωποι·ι·ευ νοΙοιιτἱπ Φωο νοπ ΒυγιἱπΒ· 
θἰΠοι·υ ννει·, Μετ άοάι ἱπ ιΙοι·ευ ΝοοΙιΙιοι·εοΙιου ΠιΒ·. Ηἱετοιι!' τΙοιιτοι οιιάι εοιυ ΒἱοΙοΙιι. νου εοιυοπ ΑοΙτει·υ 
ινιεεοπ Μι· Β·ΙοιάιΙΕιΙΙε υἱάιτε; άοάι Μ: οε Μάιτ Με ινοπτεάιοἱυΙἱάι, άοεε οι· νοπ υιοάετοι· ΑΙιΙιιιυΗ ποτ, 5ο 
κποπ ἱπ εοιυοπ ΒάιτιΐΙου οΙΙοπτΙιοΙΙιοπ Μπι οιιεοορι·ϊιΒ·τευ νοΙΙιειυοπυο ποΒ·οΒ·ποι. Ζιιοι·ετ Ηυάοπ ννιι· 'Γιιιόιυ ἱπ 
άετ ΒιιτΒ· Βιιμτ, πιο εε εάιοιυτ, Με 'Γϋι·ϋΙι'ε θεΙιοιυιεοΙιτοιΙιοι·, άοεεοπ Β!ςοπτΙιιιυι ΒΜΒ·οτ άουιοΙε ννοΙ', 
ιιυά »νο οι· εοἱπ ϊιΙτεετοε ΒτϋοΙι, άοε οιιΐ ιιυε Ιιοπι, ,,άιο θεεάιιοΙιτε .!ικΙυΙι'ε,” εο Με ἱιυ .!άιτε 1541 , 
Με οι· εάιννοι· οι·Ιιι·οπΜ πετ, εοιπο ΟΙιι·οπΠ: ϋποι· ,,θΐουε ΡοΙΙ, ιιυά νοΙουτἱυ 'Γϋι·ϋΙι'ε θοΐου 
εουεοΙιοΗ” εάιι·ἱάι. Νοάιάουι νοΙουτἱπ ἱπ άετ 11'οΙΒ·ο @τάι άοπ ΒιιΙτοπ υοάι ΚοπετοπθυοροΙ Β·εεάιιουτ 
ινοτάοπ νν”, ιιυά «Ιοεεοπ 15'ιοΜυ ΚοτΙιοι·ἱπο ΡευιΠἱπποι· άοεοπ ποΐοπτΙιοΙιοπ Κι·ἱοΒ·ερΙετο νοι·ιοεεοπ πουο, πΒ· 
οπάι 'Γἱυό«Ιἱ ανοιτει·, ιιυά εάιτιάι 1542: ,,Ροι·ουγἱε ΗοΗ” ποι·εϋε ἱπ Βοι·οπγο, ννοπτεάιοιυΙιοΙι υοάι ἱπ 
άοπ Βιουετευ εοιποι· ΐι·ϋΙιοι·ευ Ηοι·ι·ἱπ , Μο άοεοιυετ οπεΒ·άιτεἱτετο θϋτει· ποεοεε; υοάιάοπι άιοι· άιοεο υτου· 
υάιο Ρτοπ υοάι Ι)άιι·ειἱυ ϋποι·εἱοτΙοΙι απ, ννο ειο άοπι θυ·ουι ίΙιοι· άοε ΒάιιοΙιεοΙ ἱΙιτεε θειυΜε ΙιΜά οι·ΙοΒ·, 
»Με Μάι 'Γἱπό«υ ἱπ άοπ Βάιιιω άοε τουιοοι· θΙιοι·Β·οεροπυε, Βιιιοι·ἱάι νοπ νει·Ιιδοο, όοεεοπ ,,ΒοΙιΙοοΙιτ 
Ιιοἱ Κοιιέιι·” οι· ἱυι .1άιι·ε 1543 οιι Βοι·ιινέιι· ποεοπΒ·. Βου1 !Ιοι·οπ!· εάιοιπτ 'Γἱπόάι'ε οιιιά:, οιΙοι· υοάι 
ΙοιΜιοποε ΒάιἱουεοΙ, ειοΙι Β·οποιΒ·τ οιι ΙιοΙιοπ; άουυ 1544 ΠυτΙοπ ννἱι· ἱπυ εάιοπ εάιιιωΙοε ἱπ 'Γγτυοιι, 
ινο οι· εοιυο ,,ΒοΙιΙοοΙιτ οιι1” άου ΒιοΙΙιοοι· 1τοΙάοι·υ” νοι·!”οι·ιἱΒ·το. Ηιοι· οπτΒ·|οιτετ ιιυε άετ Μιάοπ 
οιιΐ οἱπ μετ ω” ρΙ5τΜιάι; άοπυ εοἱυ 1546 νοι·ΐοεείοι· ,,εω6ιι ΒοΙγιιιουε ιιιἱτ ΚοοιιΙ Βοεο” 
ιιϊιΒ·ι Μάιτ άοπ (Μ εοιποε άουιάἱΒ·οπ ΑιιΐοπτποΙτεε. Ζινοι .!άιτε» ερϊιτει· ποΒ·οΒ·υοπ ννἱι· ἱΙιυι ννιοποι· ἱπ 
Ν›·ίι·-Βέιτοι·, πο οι· εοιυ 8ιτοΐΒοάάιτ ,,οιιΐ Με νἱοΙοτΙοἱ 'Γι·ιιιιΙιουΙιοΙάο” εοΙιι·ἱάι, οιιε ιΙοεεοπ Βυά 
ετι·ορπο, ἱπ ννοΙάιετ οι· Μο Κοι·Β·Ιιου άετ ΗοιιεΙιοΐυιοιετοι· Μο ἱΙιυ οΙιπο ννοἱπ Ιοεεοπ πιο, εο Μο οιιε 
εοιπουι ΚΙοΒ·Β·οπιοΙιτε: ,,Β·οΒ·ου Μο ΚοΙΙοτιιιοἱετοτ,” ννοΙάιοε ϋΙιι·ἱΒ·οπε οιποι· ερϊιτει·ευ Ζοιτ οπΒ·ο 
Ιιϋι·ευ ιυοΒ·, ποι·νοι·ουΒ·άιοπ εάιοιυι, άοεε ιιυεοι· οι·ιπο ΒϊιυΒ·οι· ειοΙι υιιυ ἱπ ΒάοΙΙιϋΐοπ ποι·ιιυιυ·ιάι, ιΙοι·ευ 
οιυἱΒο Με άοπ ννοΙτουιΒ· ΒοιΙοπ'ε οιι ΒοπΒ·Ιιο, ιιυά άοπ οιι ΝοΒ·γ-Ιάο Ιιοι Κοεάιοπ, οι· υυάι υοιυοπτ 
Πάι πουυτ. ΒυΜιοΙι υιοάιτε οι· ἱπ Κοεάιοιι ννποιοι νοιι, ινο ετ, πιτ Ρεττοι Κοἱεοι· 11”οτάἱποπτΓε 
ϋποι·Β·άιοπά, ΗΜ' .1άιι·ε ΙοπΒ· ινοΙιυτε, ]οάοοΙι ἱπ ιΙϋι·!ϊἱΒ·ου Πυιετϊιυάοπ ιιυά ιυοιετ ΙιτἑυΙιΙἱάι. οιετ νοι· 
Ι`οι·τἱΒ·τε οι· υιάιι·ει·ε οωιάιτε νοπ ΙιΙοἱποι·ειυ ιιυά Β·τ6εεοτοπι ΠυιΐοπΒ·ε, υουιοπΗἱάι ἱυι :οπο 1548: 
,,'ΓΙιουιοε νου νοι·Ιιιιοε ΑιιεΐϊιΙΙο οιιε Βι·Ιοιι”; 1549: εοἱποπ Βονἱά ουά θοΙἱοτΙι; Μο Βι· 
ετϋι·υιιιυΒ· άοτ Ροετου Βιιτυγο, ω”, ΟεέιΙιι·έιγ ιιυά Μιιι·έιυγ; 1550: άοπ ΖννοἱΙιουιρΐ 
θ60τΒ' Κορἱτέιυγ'ε; Κοἱεοι· 1(οι·Ιε εϊιοΙιεἱεοΙιου ΚΜοΒ·; εοιυ υΙάιυμάιάιτ ,,ου άἱο ΡοΙά 
ΙιουρΜουτο, ννουυ εἱε εἱοΙι υιἱτ Μπι 'Γϋι·υου εοΙιΙοΒ·ου ννοΙΙου;” 1552: εοιπο ΒἱοΒ·υιιιυάε 
ΟΙιτουἱΙι; ΒοοΒ·οάἱυ'ε που; 1ιοεουοἱε 'Γοά Ιιοἱ 'Γουιοενο.ι·; 1553: εοιπο ΒοΙοΒ·οι·ιιυΒ· 
νου Βι·Ιου ἱπ 4 Βϋάιοι·π, ιιυά άἱοεοΙπο νι·ιοάοι· ἱπ Βἱποπι Βιιάιο. ΝοοΙιάουι ειοΙι εοΙάιοιονεἱεο εοιπο 
Αι·πουοιι Ιιϊιιι!ϊοπ, νοι·!ϊΙΒ·τε οι· Μάι, ννιο οε εάιοιυτ ιιιιι άἱοεοΙΙιοπ ΙιοτοπεοιιΒ·άιοπ (Μ. Μάι ιιιιι Κοεάιοιι 
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επ ]οπετ Ζειτ Ιιοοιπε Βτπώετοι ποΐεππ), ποάι ἱυι πάιτε 1558 πεάι Βἱεπεπππτμπ. Απΐ άοτ Ηἱπτεἱεε νοτΐετ 
τπω» ετ ἱπ Βεπτεπἱπ εοιπ πἱετοτἱεάιεε Ιποπ ,,ποπεππ «πω-επ νοπ Β πγἱπΒ·'ε 'ΓεπΐετΙεεἱτ”; ἱπ ί)Ιεπεεπ 
ΙπιτΒ· επετ επεεετ οιπἱμπ Ιπεἱπετεπ Βτπώεπ (Με άε ,θεεεπἱεπτε εΗἱ Βεεεε νοπ «Πε π”, ,,Μετ 
Πιἱεε 'Γει«ΠεΙ'ε Βππε”) εοιπε ,,ΒἱεπεπππτΒ·ἱεεπε θεεεπἱεπτε” ἱπ ΗΜ' Β«Ίάιετπ, άιεπΐεΙΙε νοτεἱΗ 
ειττ. Βοιπ ΒάιἱώεεΙ »νετ επάι πἱετ, Με ἱπ Κοεάιειι, ΒπτΓτιΒ·Ιιοιι. Βεπ ΒτπεΙι άἱεεετ Ατποιτεπ πεεοτΒ·τε 
ετ 1554, πώ θεοτΒ· ΗοΐΒ·τεΐΐ, ππτετ άοιπ θεεευι«πτ-'Γἱτοι: οποΝΙΚΑ ΦΙΝ0ΒΙ 8ΒΒ28ΠΒΝ εαπτεεεε 
π. ε. π., ποοε Μ: ΟΙιτοπΗ:; Βεπεετἱεπ νοπ 'ἱ'ἱπόπ'ε δνετΙ;. Ιω ετετεπ 'ΓπεΠε πεΐἱππεπ πω. 
εΙΙε ΒαΙιΙεαΜεπ «ιππ θεΐεΙιτεπ, επ εἱεπ εεἱτ Κόπἱε .!οπεππ'ε 'Γοπ Με επ πιοεειπ πεπτε 
πἱεεεεἱτ πετ Βοπειι πππ ἱπ ΒἱεΙιειιΙιϋτΒ·επ επΒ·εττεΒ·επ, ἱπ θεεϊιπΒ·επ πεεπ εεπϋπεπ 
ννεἱεεπ Ιιιπε επΒ·εΐεεει. Πυ εννεἱτεπ 'ΓΙιεΠε: θεεεπἱεπτεπ, επ πω. ἱπ νετεεπἱεπεπεπ 
Ζεἱτεπ πππ !ππππετπ ετεἱΒ·πει.” Βοιάο 'ΓποιΙο ΐπΙΙεπ νιετπιΒ· επ%·οπτπώτε Βοποπ ἱπ ΚΙοἱπ-Ωιιοτι, πππ 
εἱππ άοιπ ΚϋπἱΒ· Ρετάἱπεππ Ι. Β·εν«πππιοτ, άοτ πιιπ Με ΒοοιώπππΒ· ποΪπτ επΐ Απεπάιεπ άοτ ιιπΒ·τιεάιοπ Κευι«πετ 
πιώ-ΜΒ· Π«πάοπ επννιοε , οιπ τω· ]οπε Ζοιτ επεάιππάιεε θεεάιεπΙι'). Βἱεεε ΒειπυιΙππΒ·, ννοοιαπε μνν6ππΙἱεάι άἱε 
Β·τοεεε Οπτοππε πεἱεει, @Ιι Ιιἱεπετ ιττιΒ· πτ οιπε θεεοπτπιτεπεΒ·επε νοιι 'Γἱπόπι'ε ννετΙιεπ. Βε ΓώΙι ποτιπ 
πειπεππἱάι επ ΒἱεΒ·ιπιιππ ε-Οπτο Με, άἱε νπτ ιιπτετ εοιπεπ Κοεάιεπετ Ατποιτεπ επΒ·εΓππτε πεπεπ, πππ 
ννοιάιε, οπννοΙπ εἱε Με εε εάιοιπτ Με πεάι εεἱπετ Β·τοεεεπ Οπτοππ: ετεάιἱεπ, εἱάι πεάι ππτ ἱπ πετ Ηοιτεἱεάιεπ 
Απεεεπε νοιπ .!άιτε 1574 ετπεΙιεπ πει. Απάι «Με 'Γἱπόάἱ ποάι επάοτε ,,ΟπτοπἱΙ:επ” Β·εεάιτἱεποπ, ννοιάιε πω 
Ιοιάιτ !“πτ ἱπιυιετ νοτΙοτεπ εἱπά. πω· εΙΙειπ Μ εε πἱάιτ ννεπτεάιοιπΙιοάι, ποοεε 'Γἱππόάἱ, εο ΙεπΒΒ· ετ επ νάεπτἱπ 
'ΓότϋΙ:'ε Βοιτε άε Βοοτετετ οπετ ειιάι Ιππεε άε εοιπ ΒάιπΜΙἱπΒ· Ιώτε, πἱάιτ επάι επ Κεπιπΐε πἱεεεε Ιιοτνοττο 
Β·επάοπ Ηοιάοπ τπεἱΙε ἱπτετ ννἱάιτεΒ·ιεετ πάποτ, ώεπε ευε ΒεπΙιπετΙιεπ πε- εοιπεπ ννοπιτπεω«· πεειιπΒ·επ πεπε; 
πε ινιτ πιπ πεάι πεώ πεεεεπ 'Γοάάο νοΙΙε πτοιεεππ .!επτε πἱπππτάι ΐοττννππτεππ ιιππ ειιεεάιΙἱεεεΙιαάι πιιπ Απΐοε 

ειιπΒ· Β·εεάιἱάιπἱάιετ θεεεπΒτε πεεεεεε«πτ ιιππ ποιπεπε εΙΙε ανιεΜἱΒ·ετεπ Β·ΙοοιεΙιποοιτἱΒ·επ ΒτοιΒ·πἱεεε επΐπεννεπ 
τεπ εάιεπ. Βἱεεε νετυιππιππΒ· ννιτπ ππτάι ιπάιτετε ΒτοιΙοπ εεἱπετ Βάιτπϊεπ ευπτ θεννἱεεποιτ ετΙιώεπ. Βο πο 
τπ!! ετ εἱάι ἱπ ,,Ρετεπ γἱε Ηεΐτ” ἱιπ πεπτε 1542 πετοιιΐ, εαποπ ο Η άἱε Ηοιππϋώε άοτ 'ΓπτΙιεπ ποεάιτἱε 
ποπ επ πεπεπ, πω: νπτ πεάι πἱάιτ επΐ πιο εἱπεἱΒ·ε ΒΜ ποπἱάιεπ Ιιϋππεπ, ππτάι αειπε ΒοΙγππεπ θΐεπ 
Β·επ«ππιπεπ ιιππ ννοΙάιε 'Γἱπόάἱ ἱπ ,,θΐεπε ΡεΙΙ” ετεπΙπτ ω, άοιπ οιπεἱΒ·επ ετπεε, ποοε ειπε άοτ Ζοιτ νοτ 
1542 ω ππε Β·οι:οπιπιοπ. -- Βο ΓεπΒΒ·τ ετ ,,Β οΙγιπεπε Κεπιπΐ ιπἱτ ΚεειιΙ” ΐοΙΒ·επάοτυιοεεεπ επ: πω. 
Με.» νἱεΙετ ΚϋπἱΒ·ε πππ Κεἱεετ πεπεαπτ, πππ ἱπτε πνιιππετπετεπΡεπ«ῖ επ ετεπΙιΠ; πεάι 
νοπ άοιπ "ΓπτεεπνοΙΙιο εεετε ἱάι !ππάι ποάι πἱάιτε; ΗΜ άεο ννοε ἱάι πω· πἱεεεε ετΐπΙιτ.” Βἱεεε ΖοιΙοπ 
Ιοεεεπ εἱάι ευΐ ποἱπεε νοπ ]οπεπ νἱετ ννετΙιάιεπ ποοπἱώεπ, άἱε ννιτ ειπε άοτ Ζεπ νοτ 1546 πεεἱΜεπ, πο ὶπ 
Ιιεἱπευι άοτεε«ποπ Ράιάοπ νοπ ΚϋπἱΒ·επ πππ Κεἱεετπ σ!α πεποοάιετ ΖώΙ) επΠιεΙιεπ εἱππ, εοπάοτπ άοτ εἱππἱπο 
ΖιιΒ· Β«π)ππεπε πεάι θΐεπ. - Ιπ άοτ ΒιοΒ·πιπππε-ΟΙιτοπἱΙι (1552) εοΒ·τ ετ, πώ άοτ ΒάιΙεάιτ νοπ ΝἱΙιοροοι εππο 
Ιεπετ: ,,ννἱε υιεπ πω] πεεεΙπετ εεΜπΒ·, πεπε ἱαπ ἱπ πετ τπτΙΠεεπεπ Κεἱεετ-ΟπτοπἱΙι επε 
τπωιωε ετεππΙ ι,°° ινώπιο άουιπεάι νοτ 1552, πππ Με αΝτ ευε άοτ ώεπ επΒ·ε!·πΙιτιεπ ΙΜ6 Β·εεάιτιε 
Ι:επεπ ΖεἱΙε : ,,Βοάι νοιπ 'ΓπτΙεεπνοΙπο επΒ·τε ἱάι Βιιάι ποάι πιαάιτε” ετεεπεπ, πεώ «Με μεάιτιάιεπ 
ινπτάο. -- νοπ πἱεεευι, επ Με νοπ εἱπευι Β·τοεεεπ 'Γποι¦ε ππεετετ εΙιεπ 1.εωεω πεπεπ ιιπε πεπτπππάοττε 
ΙεπΒΒ· ποπετπάο ννἱάοτανϊιτιἱΒ·Ηοιὶεπ πιιά ΒοτΒ·ΙοεἱΒ·Ιιοιτ ΙππΒ·ετ πετοπΜ. Ηειω πεάι 'Γ!π«δ«Π εΙΙ εεἱπε !τππετεπ 
Ατποιτεπ ἱπ πἱε ΒειπππππΒ· νοπ 1554 ευΐποποπιππεπϊ Πω πιοοΜε επετ άἱε θτπεεε άοτ Κοετεπ πἱπάοτπ; ινοτεπΐ 
ΐ«πΒ·επάο ννοττε άοε ννἱπυιππΒ·επτιεΐεε άοπτεπ: ,,Βεεεπάπ ω” ἱάι άἱε ἱπ πιοεευι θπετΙεπάο, ἱιπ θετεπ 
άοτ Βοπεπ νοτΒ·ώουιυιεπεπ ννιιπάοτ, ΒάιΙεάιτεπ, ΝἱοπάοτΙεΒ·επ πππ Βἱεε·ο πιοοιΙννοιεε πεεάιτιεπεπ, πιιπ άοτ 
εαπ ινε τεπ Ζεἱτεπ πεΙπετ πἱεεε ΪνεπἱΒ·ε ἱπ ΟΙεπεεπππτε· πτιιώεπ Ιοεεεπ? 

Μἱτ άοιπ Βτεάιοιπεπ πετ «;τοεεεπ @πεώ-τ εάιεπ τπτ Ήπππΐε τπετπιπει ρΙϋτεΙἱάι επΒ·ετιεεεπ, εο ποοεε 
)νιτ υιπἱτ (ΐιτιιππ νοτππιππεπ Ιεϋππεπ, ποοεε ετ, ιπ-επιπἱάι Με ετ ανετ, ΙιεΙπ ποτπεάι ποετοτπεπ εοι. ΡοΙποπάο 
8τεΙΙε εεἱπεε νοτννοτιεε εάιεἱπτ πἱεεε ευ πεετπτιΒ·επ: ,,ννεππ ἱάι ετΐεπτεπ εοΙΗ;ε, ποοεε πεάι άἱεεεε ιποιπ 

η 8ίεπε πώ Η. ΙΜ. πω· πει·οπ «Πε !!ΗΕι·. ΑΙιεπε«π!ε πει· "!εεοπεαπεΠοπ επ!«”ι.επ ππ;;ι·«εε!ιοπ Βρι·εεπποπΙιιπεπ!ει· @οπ! Μ.«εγει· Χγε!νοπε!ώ«·Ιι) 8. 395. 
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ΨετΙιι μτ πππ ππΒ·οποΙιυι ετεάιοιπο, ννπτάάο ἱάι ειπάι Ιιιπ!ΐιτο πετάτ εοιπ, ινοππ πιιοΙι πιοττ ετιιπΙτ, πιο 
Ιιϋπ!·τιΒ·οπ ΒτειΒτιιιεεε, ΒοΙιΙποΙιτεπ πππ τιττετΙἱοΙιοπ 'ΓΙιοτεπ πιιτ ΒΜοπι ννιΙΙοπ, πιιτ Βοι·Β·ΐάι, ινειΙιτ πππ ΐτοπιιπ 
τω εππιπιοΙπ, τοπ ΙιοεοΙιτειΙιοπ πππ ΙιετειπειπποΙιοπ.” Βοι πιοεοιπ οάοπ οπεποετιτοοΙιοποπ !!οτΙιειΙιοπ ιετ οε Ιπιπιπ 
ννιιΙιτεοΙιοιπΙιοΙι, πειεε πιο πιιοΙιτιΒ·οπ Βιππο, πιο ετιπτετ ππΐοιωιππετ ΐοΙΒ·τεπ, ι. Β. ποΙιιιππ Π. ΚόπιΒ·εννοιΙιΙ, 
άοεεοπ Β.ποΙιΙ:οΙιτ πΜ ΙειιΙιοΙΙοπ ωιάι ΒιοΙιοπππτ8οπ, πππ πετ 'Γοά πετ Βοιπτετοπ, ννοΙάιο ·τωόάπ ,,ΒιοΙιοπ 
ΙιπτΒ·ιεοΙιο θεεοΙιιοΙιτεπ” ωιτπτΙἱοΙι ετε!!ποτ Ιιπττεπ , ΐετπετ πιο ΚτιοΒ·ετΙιοτοπ ΒτειιΙιοπ Βπτοτι'ε, ΦωτΒ· 
'Γίιτι'ε πωΙ Αππετετ, ΒοΙιννοππι'ε Ι!οετππΒ·, πιο ΒοΙοποτππΒ· ΒιιΒ·οι'ε π. ε. ιν. νοπ '!'ιπόπι'ε !ι`οπετ πιἱτ 
ΒτιΙΙεάιννοιμπ ϋΙιετΒ·ππΒ·οπ ινοτάάοπ «πω, ννοππ ἱΙιπ πετειπ πιοΙι! οιπ ΙιοΙπιΒ·ετ 'Γοά Β·οΙιιπάοτι πιο 
Ιάι !ιπάο πννειτ ποι πιιπΙ:οννιοΙι ππεετοπι Βιιτάοπ άπο ,,Ηιετοτιο νοπ ΒιιΒ·οι'ε ΡοΙΙ 156!!” ππποεοΙιτιο 
ποπ, ινοΙάιο 1577 ποπτποΙιτ ινοτάάοπ πἱπ εοΙΙ; οΙι ετ ειο πΙιετ.εοΙΙιετ Β·οεοΙιοπ, οάετ πωΙιετ ετ άπο Κππάο 
οτΙιιοΙ!, ποτ ετ πιοΙιτ ππΓΒτοποιοΙιποι. ΙοΙι Β·Ιει.πΙιο πιο” ΑπΒ·ειΙιο ωιτ θτπππ ΙιοπννοιΐοΙπ ππ ππτΐοπ. 

ΠοΙιετ 'Γιποάι`ε ΙιοΙιο π εννοιεο ειπά νετεάιιοάοπο Μοιπππποπ ΙοπτΒ·οννοτάάοπ. Νοάι πειπΙιοπιιοΙι π” ετ 
1550 ιιιιΒ·ιιοιι πετ ΒιιΒ·οιετ θειτπιεοπ, πππ Β·ω ωιτ οιπετ ΒοιεοΙιπΓ! ππάι ννιοπ; ωιοΙι Βι!πάοτ ποτ ετ .οπ 
ιποΙιτετοπ ΒοΙιΙπάιτεπ ΑπτΙιοιΙ Β··οποιπιποπ; Ηοτειπγι Ιόεετ ιΙιπ πιιτ εοιπετ Ροπετ εοιπ Βτοι ετινετΙιοπ. θεΒ·οπ 
πιο ετετε ΒοΙιιοπιιτπιιΒ· εττειτετ Με ΑΙιΙιι, ινοππ πειτιπ πιοΙιτ οιπιο οιπ ΡοιιΙετ άοι· .!πΙιτεεπειΙιΙ ππτετΙϊιπ!!, ππά 
πιοεο πιοΙιτ οιινπ πιἱτ 1530 νεττππεοΙι! πιιπ; ιπ πιοεοιπ Ροπο ινιάετειιτιοΙιτ πετ επάιο πιοΙιτε, π!! ιιπ οΠΒ'6 
!·πΙιττεπ .!ειΙιτε πιο 'Γτιιπροπ ΚϋπΒ· ποΙιειππ'ε άοπ Ηεττπ νοπ ω”, νειΙοΜιπ 'ΓϋτϋΙι, ειΙΙετπιπέτε οιπΒ·οεοιιΙοε 
εοπ ΙιιοΙτεπ; οΙι άπο οπετ, εο πιο εοιπο ΒοππππΒ· Π80ΙΙ ν!!ιοπ, πιοΙιτ ο.Ιε οιπο ΙιιΙοεεο νετπιπτΙιππΒ· εοι, νετπιοΒ· 
ἱάι πιάιτ πιιπ οπτεοΙιοιάάοπ, πο ΙιιετπΙιετ πιοιποε ννιεεοπε Ιιοιπο άτεπ ΑπεοΙιοπ νοτΙιοποπ. Βιιεε 'Γιπόπι ιο ΚτιοΒ·ε 
ιπειππ ποννοεοπ εοι, πονοπ !ιπάο ω! ιπ εοιποπ ευΐ ππε Β·οΙιοπιιποποπ Βάιτι!!οπ Ιιοιπο Βιιπτ. Βοεε πΙιετ Ηο 
τιιπγι τἱάιτιΒ· πττΙιοιΙι, ιετ ειπε άοπι, πι” πιτ, εοιποπ οιΒ·οποπ ΑπεεοΒ·οπ ΐοΙΒ··οππ, ΙιοΙιοπιιτετ ΙιοΙιοπ , ειΙΙετ 
πιπΒ·ε τω οπτποΙιυιοπ. ννιιε ϋΙιτιποπε πετ 'ΓιτεΙ οιποε ,,!οιτετειτπε,” άοπ εἱάι 'Γιπόπι πΙΙοπτΙιοάΙιοπ ΙιοιΙοΒ·τ, ἱπ 

ιοπετ Ζοιτ ΙιοποιοΙιποι !ιοΙιο, ιετ ποπΙ ΙιοΙπιππτ. Βτ ινιιτ οιπ, ιυι !!ετΙιπΙτπιεε εοιπετ Ζοιτ , πιοΙιΙππτεττιοΙιτετετ 
Μπππ, ινοε εοπτοΙιΙ ω” ΑτΙιοιτεπ Με πιο Β·οινιεεοπ Βιιπτεπ, ποεε ετ ω πετ τϋπιιεοΙιοπ ΒιιτειοΙιο πππ άοπ 
τϋπιιεάιοπ Αποτοτοπ Ιιοινπππεττ πω, ΙιοποπΒ·οπ. -- Βιιεε ετ εοιπετ Οοπΐ ο εειοπ ΜΙΒΙ! πετ ποποπ Κιτάιο 
ειιιττοΙι!ιτι ΙιοΙιο, ννπτάο εοιπ ΎετΙιϊιΙτπιεε πιιπ 'ΓότόΙι ινειΙιτεοΙιοιπΙιοΙι κωιοΙιοπ, πετ Με ΖϋΒ·ΙιπΒ· πετ θ!'πετ ΗοοΙι 
εάιπΙο εάιοπ ιπ εοιπετ .!ιιΒ·οππ πιο ποπο !ποΙιτε ππτετ Βιπιοπ Πιτιπποπε οιπΒ·οεοΒ·οπ πππ εοΙΙιο π! εοιποπ ιινοιτεπ 
ΒοειτπππΒ·οπ οιΐτιΒ· νετΙιτειτετ Ιιειτ, ινοππ ππε ειποΙι ΙιιετπΙιετ πιοΙιτετο ΒτοΙΙοπ πετ τιπππιεοΙιοπ ΒοΙιτι!·!οπ πιάιτ 
ΑπεΙιππ!!: Β··οΙιοπ πιπτάάοπ, πιο ι. Β. ιοπο ιπ πετ ΒιοΒ·πιπππε- ΟΙιτοπιΙι, πιο ετ άοπι Ρειρετο πιο Μπώτ 
άοε ΑπΙοεεοε ειΙιειιτιοΙιτ, οπετ ιπι ΒοΙιπιπΙΙιοΙπιεοΙιοπ ΚτιοΒ·, πιο ετ πιο Ιτι·τΙιἰ“ιυιετ πιο, ντοΙοΙιο Βπ 
τΙιετ'ε Απΐ!τετεπ νετιιπΙειεετ Ιιάιοπ; ΒτεΙΙοπ, πιο θ.πε άι!! Ροπετ οιποε ΚπτΙιοΙιΙΙοπ πιπιυιετπιοΙιτ Β·ο!!οεεοπ 
πιιτεπ. - Βοιπο ποΙιτιεοΙιοπ ΠιοειππππΒ·οπ Ιιοιτεάοππ, ιετ ετ πετ Μπππ, πετ ϋΙιετ πιο ΡοτιΙιοιππποπ 
εοιπετ Ζοιτ ετΙιοΙιοπ, Ιιοιπετ ειπποΙιπτιΒ·, ππτ πιο 1πτΙιοΙτππΒ· εοιποε νειτετΙειπάοε πιππεοΙιτε. ννοππ ετ ειΙεο 1549 
ειοΙι ϋποπτΙἱοΙι Πιτ !πετπιιιειππ ετΙιΙ!ὶττε, ιετ πετ θτπππ πονοπ ιπ εοιπετ Απεἱάιτ ππ επάιοπ, άειεε οε πιοεετ 
Ι(ϋπιΒ· εοι, νοπ άοπι πιο ΗετετεΙΙππΒ· πετ ππΒ·τιεοΙιοπ ΒἱπΙιοιι. πππ Ιιτπ!·τιΒ·ετ Βάιπτπ !”πτ Με ν οΙι‹, Με οτ 
ο!! ινιιτπι νετττιττ, ιιπ Β·οινπτιιιέοπ ετεΙιο. -- ννοππ ινιτ ποοΙι Ιιοι!`πμπ, άειεε ιοάοε ΒΙπττ εοιπετ ΒοΙιτι!!οπ 
οιποπ ππτοΙιοπε κποτειΙιε!:Ιιοπ πππ πιπππΙιοΙιοπ ΟΙιετπΙιτετ πππ οιπο ΙιΙειτε ννοιτοπεοΙιππππΒ· ΙιοιΙιιιτιΒ·οπ, ποεε ετ 
πιο ἱἔπτετπτϋοΙιππΒ·εεποΙιτ πππ Με πωιτοΙιιεοΙιο 'Ι'τοοΙιτεπ πιπποΙιετ θτοεεοπ εοΙιιιτΐ ππ τπΒ·οπ ινιιΒ·ι, ποεε 
εοιπο Βιττεπ νοπ άοπι εοιπετ Ζοιτ Ιιι'ιπ!ιΒ·οπ Βοεετετ πετ !!πιππεειΒ·Ιιοιτ τειπ ινιιτεπ, ινοΙοΙιοε ετ όπετε 
τπάοΙι, εο Ιιϋπποπ πιτ πιιτθτπππ ΙιοΙιοππτεπ, ποεε !)ππετπ ιπ ιΙιπι οιποπ ννπΙιτΙιοιτεΙιοΙιοπάοπ θοεώιοΙιτεεοΙιτει 
Ιιετ, οιποπ τεπΙιοΙιοπ Ρειττιοτεπ πππ οΙιτεπννετ!Ιιοπ ΜοπεοΙιοπ νετΙοτ. - Ο6 ετ ΝιιοΙιΙιοπιιποπ Ιιειττε , πτ ππ 
Β·οννιεε. Ππεετο θοεοΙιιοΙιτε Ιιοππτ οιποπ ΑΙοιπιππετ 'Γιπόπι, πετ ππτάι άοπ ειοΙιοπππτΒ·ιεάιοπ Ρτπτεπάοπτεπ 
Ιίοερετ ΒοΙιοει 1575 πιἱτ ΒπιετιοΙι Απτά!ι Με θοειιππτετ Μάι ΚοπετειπτιποιιοΙ ΒτοεοΙιιοΙιτ πιιιτάάο, πιπ 
ποπ ΒπΙτιιπ Β·οποπ ΒτειιΙιιοπ Βιιτοτι Πιτ εοιποπ Ιιεττπ ευ Β··οννιπποπ. Βιο ΒοππππΒ· πιιπ πιιΒ·ΙποΙιΙιοΙι, Αιππτειτ 
Ιιοΐεττε πιο θοεειπά!οπ Βοτότι ειπε, πετ ειο ιπ πιο ΒπτΒ· πω!!! ειιεττεπ Ιιοεε, πο ειο ειι!ιτετ Β·οΙεπιι!! 
ππιτάοπ. Βε πτ πιϋΒ·ΙιοΙι, άειεε πιοεετ ΑΙοιτειππετ ππεετοε Βιιτάάοπ ΒοΙιπ πω, άοεεοπ ιπ άουι ΒιιοττεοπιοΙιτ 
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,,ιιπ Με Ηειυεποΐιιιοἱετει·” Βι·ινόπιιυπΒ· Β·εεάιἱεπτ. - Με υπεει·ιπ Βϊιπεει·, οάοι· πιιπ άοεεειι Βοππ, νοι· 
εάιιι·ἱπάοτ άοι· Νιιιπε 'Γἱπόάἱ πιιάι πυι·πειιι ΒάιινυπΒ· ευε άοπ υπΒ·ιόεάιεπ .!ειπι·πόάιει·π. 

π ο ε. ε.  
ιι'ΙΙι·όιευιιε νοιι 'Ι'ιιιόόι'ε Ψει·πειι. -- 8ειιιε ΠΙιιυπινπι·όιεπειι υπό Βεόευιεειιιιπειτ Μ” όἱε ντόειΜπόιεεπε Πεεοπιοιιιε. 

Με 8ἱεΒιιιυιιόε-Βπιοιιἱπ. -- Τιιι6όΓε Βιιιιιοπε, νειεΙιευ υπό ΙιΙυειππεεΙειιυιι€. 

'Γιπόάΐε Βοάιι·ι!!επ ειιτπεπι·ειι ]οάοε άἱάιτει·ιεάιεπ ννει·ιπεε. Βτ πευπτ άἱε ΡοετυΙιιτε άοι· ειιἱεάιειι Κυπετ 
πἱάιι, υπά πυιπ Βιάιτει· επι ἱπιπ άἱε εώΜϊεπάο Ρπιιππιειο ευ Με ιιοοιἱεάιεε (ΜΜΜ. Βεπ νει·επιιυ πε 
ίι·ε!Τεπά ννιιι·ειι ει·, εο Μοι ἱάι ινοιεε, υπά Ρευι Ιεινέιιιπ άἱε ει·ετεπ , Με ἱπ άἱε ει·ιόπΙοπάο Ροεεἱε πιπΒ·ει·ε, 
πιιιπεπτΙἱάι άἱε ι·εποιιιιΞ-ιεειΒ·ειι ωινόΙΐειΙπιμπ, εο Με άἱε ι·εΒ·ειιιιεεειμπ οιΙΐεἱΙπἱΒ·επ νετειιοιΙοπ, νιει· ευ ειπετ 
Βιι·οιιπε νοι·πυπάοπ, επιιιππωι (ειιιιτει· ]οάο νἱει·τε Ζεπε άοι· Βτι·οιιιιο υπ! επιοι· Βόπε νοι·ιπάιι·επά), ινοιάιεε 
Βοιερἱεοι εννοοι .πιπι·πυπάοι·ιε πἱπάυι·άι ΙιοοιπΜιε ευεεάιΙἱεεεπάι πεΐοΙΒ·τ ινιιι·άοο. θπιι·οπΙ ει· εοιπε νει·εε πεάι 
εοιπειευιιιιιοπιι·τεπ υπά πιοάοιποεάιτιεπεπεπ Μοιοάἱεπ ειιπΒ·, Μπι άοάι άἱε (Σεπτ, Με ει· πειοάι άοιπ ΐι·ιπτιιεπ 
Γυεε οιπεάιιιΙιειε, πυι· ευ επ:; Βοιιπ υπά ειιι·ιιάιπάιε Βιιι·ετεοιΙυπΒ· επάΙἱάι ετεπεπ ποι ἱπιπ επΐ άοι· ιιἱοπτιΒ·ετεπ 
Βιυΐο. - Βεετε πεάουτεει.ιιιοι· εἱπά εοιπε Βάιτιΐτεπ ἱπ ιιπιΙΜοΒ·ϊεάιει· Ηἱπεἱάιι, εο Με άυι·άι ἱπι·ώ Ιιἱετετι 
εάιεπ, Βιττεπ υπά Οπει·ειοτει· άοι· Ζοιι ιι·ευ επεριεΒ·εΙπάοπ ΙππΜι. Βι· πιιπ πωωι ιιιπ: Αυεπιιππιο οιπἱποι· 
πιπΙἱεάιει· υπά άοι· Μτει·επ υπΒ·τἱεάιεπ (ἶιοεώἱάιτε επιποιπιιιοπει· Βτεπο, άυι·άιιιυε Β·ΙοοιάιεοοιτιΒ·ο ΒοΒ·επεπἔ 
ποιτεπ, επ: πιιπ πιιάιάοιιι εἱε εἱώ ει·οιΒ·πετεπ , άειι·Β·εετεοιΙι; υπά οπινοΙιΙ ει· πει ποιπει· άοι·εοιπεπ Με Αυμπ 
ιιευΒ·ε ευε·οοΒ·οπ εει·, εο πεΐειιά ει· εἱάι ιπεἱετ εο πεπε άοιπ ΒάιειυιιΙΜε - π. Β. ννππι·επά άοι· οπει·πιπάοι· 
Κι·ιεΒ·επϋΒ·ε ἱπ Κοεάιιιυ, ινππι·επά άει· εἱεπεππϋι·Β·ιεάιεπ Βι·ειΒ·πιεεε, Β·ι·οεεεπτπεπε ἱπ Κιευεεππυι·Β· - άοεε ει· 
ϋπει· άἱεεΜπε ιιιϋΒ·Ιἱάιετ ιι·επο Κυπάο ει·πεπειι ποπιιτε. Πεπετάἱεεε πετ ει· εἱάι πἱάιτ άἱε Βάιϋιιπειτ, εοιιάοι·π 
άἱε 'Γι·επο άοι· Βιιι·ετεοιΙυπΒ· πυι· Αυΐεεπε Β·εετοιΗ; ει· ινΜΙτε πιάιτ ειιοἱεπεπά, εοιιάοι·ιι νι.ιι.πι· πει'υπάοπ ννοι·άοπ. 
ΒεεεπεΙΙι ινιιι·επ ἱπιπ πεἱπε Μϋπο, Νοοάιΐοι·εάιυπε υπά ποιπε Κοετεπ ευ νἱεΙ, υιπ εἱάι νοιπ θεεάιεπεπειι ευ 
επιυπινί“ιι·άΈ· Με ιιιϋΒ·Ιἱάι ευ υπτεττιάιτεπ; εοιπε (ΜΜΜ νι.ειι·επ πιάιι νειΒ·ε θει·ϋιοάιτεο, εοπάοι·ιι ιι·επο ΖευΒ·οπ, 
άἱε επ άοπ ΒτεοιΒ·πἱεεεπ 'ΓπεἱΙ Β·εποιιιιιιοπ, υπά άειε ννεπι·ε πιοάιι πυι· ινυεετεπ, εοπάοι·π ιιυάι ειυεερι·εάιεπ 
ινοΙΙιεπ. ΙΜε εο ει·ννοι·πεπε ννἱεεεπ εάιι·ἱεπ ει·, Με ει· εἱάι άοεεεπ ιπιτ ΒειπειΒ·ε!ΐιπι ι·ϋπιιιι, οππε πω- 
εἱάιτεπ άοι· Ρι·ευπάεάιεΗ υπά άοι· Ρυι·άιτ πἱεάοι·. Ππά ἱπ άοι· πω, ννοιιπ ει· ἱιι άοι· Βειι·ετεΙΙυπΒ·επυπετ νοπ 
νἱοιειι όπει·υ·οπεπ ενιτά , επεπτει· επ θΙουπννι·ἱι·άἱΒ·ποιτ υπεπΐεάιιπιιι· άει. 

Βοι· ευππει·πειιιιιο Βεεει· ινιι·ά εἱάι άεινοπ Ιοοιάιτ ϋπει·πευΒ·επ. Μ· πιει· άοι· οιπειΒε νοπ άοπ θεεάιιαάιὶ 
εώτοιπει·π ]οπει· πω, άοι· ιπιιιΜεπ άοι· Ρειι·τεἱππιιι·ιεπε υπά Ρειι·τειννυιπ υπεππὲἰπΒ·ἱΒ· ππεπ. Αυάι άοι· Ρω 
τεεπιπτ ιπυι ποι ιππι άοιπ (ἰεεάιιοάιτεεπτοιπει· ποιιιοπ ΒἱπτιειΒ·, πουιιι ππάοπ εἱάι υπτει· ευ νιοι ιιιυεεπά νει·εεπ 
εἱπ ποει· ΖειΙοπ, ενοοιάιε επΐ εοιιιο Οοπΐεεεπιπ πἱπινεἱεειι, υπά άειε ννειιιΒ·ε, ειπε Μι· !ἱπάοπ , ἱει πιαάιτ εο εεπι· 
ΖευΒ·ε νοιι ιπιιιΙοι·ιιιιο, Με νιοππεπι· νοπ εεἱπει· ΑυΐπΙει·υπΒ·. ΒεΙΙιει άοι· Πιιιετοπά, άειεε ει· Οειι·Γε ν. ΚτιεΒ· 
ποποπ άἱε Ρι·οτεεπιπτεπ πεεάιτιεπεπ, υπά εο υπρει·ιειιεάι πεεάιι·ιάιεπ πετ, πεινεἱετ, άοεε ἱπιπ άἱε ΝετιοπΜ 
Βπι·ο, ιι·οοιάιε άυι·άι Με 'ΓπειΙιιΜιιπε επ ]οιιοιιι Κι·ἱεΒ·ε Κι·όππο ει·πτεοιο, νιοι πει" επιπά, Με Με Βοοτειι 
Ιπτει·εεεο, ννοοιάιεε άοεεοιπεπ ΚτιεΒ·εε, ινεε·οπ εοιιιοι· νει·ιυετε, πιαάιι Β·ει·π Β·εάοιιπι. Αυάι Με Βϋι·ε·οι· 
πω· ει· Β·ΙοοιάιΐεΙΙε πιοάιτ ΡειτιοιΒ·όπΒ·ει·, εοπάοι·π ΡΜι·ιοι, ΠπΒΒ·ει· υπά Μεπεάι. Βοεεπιιιπ πει ει· πι ]επει· 
Ζεπ άοι· Ζει·ι·ιεεεππεπ, ιι·οιάιε πεάι ΚωιΒ· .!οΙιοππ'ε '!'οάο ιιιοπι· ιι·ιιοπε Με ειυΓπϋι·τεο, εἱάι ινεάοι· επ Μι 
πεπεπ επΒ·οεάιΙοεεεπ, ἱπ άοι· ει· ινε,ειειι ιπι·εε Βυπάοε Με άοι· Ρΐοι·τε πἱάιι εἱπεπ ΒειιυπΒ·ειιππει·, εοπάοι·π 
άοπ Κοιπι άοε νει·άοι·πεπε επ άἱε υπΒ·ι·ιεάιε Βιιάιε εοπ; ποάι Ρετάἱπεπά Β·εεάιιποιάιοιτ, άοι· άιιι·άι 
υπάοι·ινειιιΒ·ε Ιιιτει·εεεεπ ἱπ Απειιι·ποάι Β·ειιοιιιιιιοιι, άοι· Βοπ·εἱππΒ· άοε πεπάοε πυι· πΜπε Αυΐιπετπειιιπποιτ 
πυινιιπάτε; άοάι ει·ππ”ιι·τε ει· εἱάι ΠΜ· ΒειΜει·επ, άπι ει· νοπ άἱεεειιι ΜΙοοιπ άἱε νπηεάοι·πει·ετοιΙυπΒ· άοι· 
ιιπΒ·ι·ιεάιεπ Βἱπποιι, άἱε ΒΜΐει·πυπΒ· άοι· 'Γϋι·πεπ ειπε άοιπ Μιπάο, υπά άἱε Βοοόπιιιυπε άοι· Πεπει·ει·ιόε 
πιἐιάιτιΒ·ει· Ατιετεπιπιεπ πο!πο, Με ευ ]επει· Ζοιι άειε ΒιιπάνοΙπ πἱάιτ ιι·οπιΒ·οι· Με άοι· τϋτΗεάιε ί)πι·ιετεπ 
ΐειιιά εεπιει ευΜτεπ. Βοππ ννϊιιιι·επά ει· εἱπετεοιιε όεπ Μπτπ Ιιοιτε , άοε νει·άἱἱεπετ εεΙΙιει Β·οΒ·ειι άοπ 

ο Ί 



πι 

κειιιΒ· ευ νοι·ιπειάἱΒ·επ, πιιΒ·ει·ιε ει· ιιυάοι·ετεεπε πεἱπεεννου·ε, άἱἱε πεπεπ Ηεττπ υπά ΚτἱεΒ·εεπτιετεπ ννιεάει· 
ποπ ευ ιεάοιπ υπά ευ ετιπιιππεπ, ιπι·ε ιιιιιι·ιοιιεώεπ Ριιιάιτεπ ιτευ ιιπ ετιιιιΙοπ , ειάι πιάιι ευ ιιπει·πεπιπεπ, 
θοπ οπ ιιιτεπτεπ, ειπεπάοτ πιάιτ ευ νοτπιεεεπ, ποοε ιιτιπε νοιπ πιειπ ευ άτϋεπεπ; ιεπε πιιι.ππτ ει· ιιπετ 
άἱιοεε, ποοεε εἱε πιάιι άυι·άι Ζννιοιι·ειοάιι, άἱἱεεε, άπεε εἱε πιάιτ άυι·άι Ζιιυ·οιιεειΒ·πειτ υπά υπιπει·Μιεάιε 
ΗειπάιυπΒ·οπ άἱιο θειεεει άοε ποπάοε υπά άοε νοπεεε εεἱεπ. πι- ννειΒ·τε εε Μεο νοιπεπιοππ ευ εειπ οπ 
ειπετ Σεπ, Με ποοε Βειάι ιιιεεε νοοπ "νοι Οπιεεεπ ιιεινοππι πετ: νοοπ εοιάιευ, άἱιο θεινοπιπΜιΒ·πειτεπ 
ιιπτεπ, υπά εοιάιεπ, άἱιο εάιινἱευ·οπ υπά ιιπεπ. 

πω, άἱἱε Βεπε.πάιυπε άοε Βιειιεε πει 'Γιπόάἱ ειπεπ, εο ιει άἱιοεε εεπτ υιπειϊιπάιιάι. Με Β·τεεεετ 
ΒετΒ·ιιιπ πεεάιι·ειπι ετ άἱἱε θεττιιώπεπεπ, άἱιο Βάιπιοάιτεπ, επι-ι άἱιο ΗουιιιΙουιε υπά άἱἱε άυι·άι 'Γεριετ 
πει ειάι ειυεπειάιπεπάοπ Βειάιπεπ πειπιοπτιιάι ειπ, νοοπ άοπ θειιιιιεπεπ πιιπ ει· Β'ΒΙΜΒ Βιετεπ; πιπ υπά 
ινιοάοι· ειπεπ ()ιπιτειοτετιετιπεπ υπά (ιιεειιτπάιο. επ ιοπεάι πΙοιιιτ ει· ιιοιιπ Αιιυ·ειπειπεπ ετεπεπ. πιπ άἱε 
ΚτιοεεΒ·εεάιιάιτε νοπ 1548 -· 52, ποιιιουιιιάι πιτ άἱἱε Βοιιιυ·οτυπποπ νοπ πω, π·ιπτέιπγ, Βπεςοπ, 
ιιιιιιιιι, 'Γειπεενιιι·, ΒτοΒ·οιγ, Βπειποπ, Βτπιυ, ιτε άε ειοπευπι'ιτΒ·ιεάιεπ Βτειςπιεεε ιει ει· ειπε ιππικ 
ιΙποιΙοο. Βοπ Απιπειι, άοπ άἱἱε υπετιεάιεπ Ηιπειτυρρεπ επι εάιιπΜπΜάἱεάιεπ Κι·ιοΒ·ε πειππιοιι, πιπ υπε 
Νἱειιιι·ιιπά εο ιιυειιιπτΙιάι ιιπετΙἱεΐει·τ; άἱἱε πιο υπά άει πιιιππεπ Β·ειποάιτεπ Μειινο, ιππ άοπ Βει·ετειιυπΒ·επ 
άοι· πόπιιιιεάιεπ θεεάιιάιτεάιτειπετ νοι·Βιιάιεπ, πειΒ·οπ, Με @που υπά ιτευ ει· εειπετ νοοπ εοιάιεπ Βιπ 
ποοπ υπτεττιάιτετ ννιιτ, ινειάιο ειάι ευεεετ άοπ (ιπ·εππεπ άοε ιπιπάοε ει·ειΒ·πετεπ. εειπε ,,ειοπεππιιτΒ·ετ 
θεεεπιάιτεπ” ειπό πεάι άοεεπΜπ ινιεπιιυ·, ννειι εἱε ιππ Βάιουιιπππε άοτεειιιοπ υπά πΜά πεάι άοτ Βι·ιπει· 
άυπΒ· άοε Β·τεεεεπ Μϋπάιεε, άοτ άειυιΜε ποοε ΒάιιεπεΜ άοτ Νιιιιοπ Ιοποιε, εεεάιι·ἱεπεπ , υπε ειπεπ Βιιεπ 
ιπ άἱἱε Απειάιτεπ άοτ ιιιΙοιάιεεπ ινετΐεπ πιεεεπ. 

Βοοάι άοτ Ριειάιιπυιιι υπά άἱἱε θιιιυπιι·πτάἱΒ·πειι άοτ 'Γπιπευάιεπ ειπά εε υιάιι ΜΙοιπ, ινειάιε άιοεεπ 
Βειπιάιτοπιπευ ειπεπ πΙοιπεπάοπ ννοτιπ ειάιετπ. Βουπ επννεπι ειάι 'Γιπόάἱ ιιυΐ'ε ΑιιεπιοπΙοπ, ινεάπτάι 
άπ Βιιτετειιυπς ευεάιουιιάιετ ινιτά, πιάιι νετειάιι, ιιπάοπ ειάι ιπ άοτ θεεειιππιτπεπ εειπει· Ατπεπεπ 
πιάιτε άοειεινεπιΒ·ει· εο νιεΙο ειππειπε Ζι“ιΒ·ε ευ ειπεπι Οποτοοοτει·ιιιιά εειπει· Ζεπ, ποοεε άοτ θιοεάιιάιτεεπτει 
πετ, άοι· ειπ εοΙάιεε υπτει·πεπιπεπ ινοιπο, ιππ άπτάιειυε πιάιι επιπεπτεπ πειππ. ννιιε άοπ Ζυεπιπά άοι· 
ιπιπάοενετιπειάἱευπε , άἱἱε Απ άοπ Κι·ιεΒ· ευ ιιιιιι·επ , άοπ θιοιει άοε πεπεπ Αάοιε υπά άοε ΚτιοοΒ·ενοΙπεε , άἱἱε 
εοειΜεπ νετπιιππιεεο, άἱιο Βπτεπ υπά Ζεπειπειάιτεπ ιιοιι-ιιιι, ιιπάοπ ειάι ιπ άοτ 'ΓπΜ: ιιιιυιπ πει ιεπεπ Μειάι 
πεπιπου Βάιι·ιπετειΙοτπ ιυεπτετε υπά ινΜιι·ετε Βειτεπ, ινειάιε άἱιο θεεώιάιτε ιπτετ Ζεπ ειάι πυι· Αυι·Β·οιιο 
Β·εετειπ υπά ει: ιιτειεεεο Β·εεάιτιοπεπ πΜιοπ. 

Βειε πιεπετ θεεοΒ·τε Με νοοπ ιεάοι· Ατπεπ 'Γιπόάἱ'ε επΐ Β·Ιοιάιε ιινοιεο, εο άειεε ειπε νοι· άοτ ειυάοτπ 
ινοπι άοιπ ιππΜτε , Μιοι· πιάιτ άοτ ΒοώεπάιυπΒ· υοοάι νοτπιιΒ·ε πεεπει. Νπτ ειπιΒ·ε ειπά εε , άἱἱε ιιπ ιιιιιππεπ 
εάοτ ιπειιινειεε ειπάι εειπ ιιιεπιιππε ειιι·εάιεπ, ννεππ πππιιιώ εειπ Ηετο ειπ άοτ πειτειιεπάου Ρετεοοπ πιιπει·π 
Απτπειι πεπιπ, Με π ,,θΐευ'ε πιιι,” ,,Ρετοπγι'ε Ηιιπ,” ινε ειάι ΒτπιπετυυΒ· υπά Κυιπιπετ μια πιιιεπτεπ, 
υπά π ,,.!επιιππ 'Γότϋπ'ε 'Γειιιετπειτ”, ινειάιεε θεάἱάιτ άυι·άι άοε Ηειάοπ τπτετΙιάι οπΙοπ 0πιιτιιετετ, ινιο 
άπτώ άἱε ινιιι·ιπε ΑΠιιειιΒ·ιιάιιεπι άοε Βιάιτετε ειπ ιππ ιιππιοπεπά ννιτά. 

Βειπ νοτπΜιοπ πιιπ 'Γιπόάι π άοι· νοττεάο εειπει· Β·τεεεεπ Οπτοπιπ ΐειΒ·επάοι·ιποεεεπ πυπά: ,,ιάι άειάιτε 
εεε·οπιι·ιιτιιΒ·οε ΒιιάιΙοιπ άοεεπΜπ ευ εάιτειπεπ, ποιππ εε άοπ πιιπιπιεπάοπ, Βπτποπ υπά Βιιιάτε ετιιτιπεπάοπ 
υπά Ροετυπειευ νετιπειάἱποπάοπ υπυ·ι·ιεάιεπ Κτἱευ·εΙουτεπ ειπε πεπτε εει, ινἱε ειο ειάι πιπ Ηειι υπά Βπτεπ 
πεπεπ, άοιπ πειάπιεάιεπ Ρειπά ινιάοτετεπεπ υπά πιπ πιιπ ειάι εώιπΒ·οπ εοιιεπ.” ΑΜ' άἱιοεεπ Ζινοοπ ειι·πεπει 
ετ πιειπ πυι· άπτάι άἱἱε ιτευεπ Οοπτετιειε άοι· τυιιιπινιιτάἱε·οπ 'Γπεπεπ εοινεπι ινἱε άοτ υειιπι άοτ θεε·οπννει·ι 
πιπ, εοοπάοτπ Με εε πεάι ιιπ ΑυιπιυπτετυυΒ·, επ Βτιπιιιιυυπποπ, ειπ 'Γιιάοι υιάιι ιεπΙοπ. Βειεε ει· εειπεπ 
Ζινεοπ ει·ι·ειάιτ πιπ, πεινειει άοτ Β·υτε Κι” εειπεε Νιιπιοπε ιιπ ιπππάοο, υπά άἱἱε Βειιοιιιπειι εεἱπετ Βάιι·ιι 
ιεπ, ινειάιετ εε ευπιιεάιτειπεπ ιει, ποοεε Ηεπει άοπ Β·τιιεεετεπ 'Γπειι άοτ Β·τεεεεπ Οπτοπιπ, εοινιε άἱἱε ΒἱεΒ· 
ιπυπάε-Οπτοπιπ ιπ εειπ ινοπνετπι·εποιεε πιοάοτΙιποάι ςι5νιι ειυι·υ·επειπιπεπ πει. ννἱε πεάι ειπάι άἱἱε θεΙοπτ 
ιεπ υιάιτ πυι· ιπ πευετει· Ζεπ, εοοπάοτπ άἱε εειιιιιοτεπτεετεπ ΒοπτιιιοιΙοτ εειπετ διουπιι.ιιτάἱΒ·πειι, εειπε Σεπ 
Β·εποεεεπ, υπ πἱεπεπ, ινιτά άιιτάι ιπεπτει·ε πεπριπε ποπευεει. πετάιπυπά ι. πυι.; εειπειιι ποΙοιιττεπ Κιιιπιπετ 
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ΠιιΕ ΖεέιιιιΙιοΜ (θοιάιιιοιιε) άιο ΠοΙιετεοιειιιιΒ· άετ ,,Βοιοποι·ιιιιΒ· ΒτΙοιι'ε” ω, άετ ειο άουιι εοἱιιοιι ΑιιεΒ·οΙιοιι 
άοε Βιιιιιιιιιιιε ιιιιά άοε Βοιι6ιιιιιε Ιιοιΐιἱετο, οΙιιιο ]οποώ άἱο ()ιιοΙΙο πι ιιοιιιιοιι. Αιιάι άιο ΒοεοιιτεΠιιιιιΒ· άετ 
ΒοιιιΒ·ετιιιιΒ· 'Γοιιιοενέιτ·ε νοιι ΒιιιιιΙιιιοιιε Μ ννοιτετ ιιιοΜε άε οἱιιο ΠκκιιιτΙιοιιιιιιΒ· 'Γἱυόάι'ε; οιπο Ηοιυο ΒΜ 
ΙοιιιιιιΒ·, Μο ιιιιά άει άιο 'ΓΙιοτεοοΙιο άιεοΕϋτιιτ, ειιιάετεννο εοιιοιιιΙιοτ νοτιιιοιιττ, άἱο Μοιιιοτ άευ τϋπιἱεάιοιι 
ΟΙοεεἱΙιετιι ιιειοΙιΒ·οιιιΙάοι, ινοιοιιο ει.Βετ άοκκι ννετάιο άετ οἱυΐειοιιοιι, πάνω ΒτπϊιΜιιιιε 'Γἱιιόάι'ε ιιἱάιΕ Β·Ιοἱάι 
Ιιοπιιιιτ, άοε ἱετ'ε, κ” ΒιιιιιΜιοιιε οιιΒ·οιιϋττ, άετ εοιιιο 0ιιοΙΙο ειιιοΙι Μετ νετεοιιινοιΒ·τ , άιο ετ άκοτ Βετειάο 
άοττ νεττϊιτ!ι , ινο οι· άιοεοιΙιο , οΙιιιο ειο ιιιιιιιΙιο6: ΜΙ ιιιιιάιοιι , ωάοΙι. Ιάι Μπι εοΒ·ετ Β·οιιοιΒ·τ , άιο ΒοιιιΒ·ετιιιιΒ· 
8πἱΒοΓε νοιιι .!άιτε 1556 , ννοιάιο νυιτ Β·ΙοιοιιΐοΙΙε νοιι ΒοκκιΙιιιοιιε Ιιοεἱιεοιι , Μ· άιο ΠοΙιετεοωιιιιΒ· οιιιοε νετ 
Ιοτοιιοιι ΠιιόάἱεοΙιοιι ννετΙιοε ευ Ιιάτειι. ιω- ΑΙΙοκκι Μ: άετ ΠιιτετεοΜοπ, άετ Ιιοἱ Βει.ιιιΜιοιιε εινἱεάιοιι άοιι Βο 
εοΙιτειΙιιιυΒ·οιι άετ ΒτΙοιιετ ιιιιά ΒιιἱΒ·οτετ ΒοΙειΒ·ετιιιιΒ·οιι οἱιιετ-, ιιιιά άου νοιι 'ΓοΙιει] Μιά νοιι 'Γοκκιοενέιυ(ινοιοιι 
Ιοωτετε ΒιιιιιΜιοιιε, Μο εάιοιι Β·οεοΒ·τ ινιιτάε, υειάι εοιιιετ οἱποιιιΙιϋιιιΙιοΙιοιι Αττ ιιιιιΒ·οπιοάοΙι), οιιάετετεοιτε 
Ιιοετοιιτ, Ιιοιιρτε6οΜἱοιι ἱιι άετ Βτε5ΙιΙιιυΒ·ειι·οἱεο ιιυά άοπι ΡετάοάοιιΙιοιι οιιΒ·ου!`εὶΙΙιΒ·. Ιιι ετετετειι οιιιο ἱυ @πιο 
ΒΜπο πετετϋάπο Βοπο, ννοιοΙιο Β·οιιοιι άοιι νετεποἱΙοιι ιιιιά ΒιτορΙιου οιιιοε νετεΜοιττοιι θτιΒ·ἱιιάε οιιτειιτἱοΙιι, 
ἱιι Ιοιάετοιι οιιιο νοΙΙο, ϋρρἱπο ΡετἱοάοΙοΒ·ιο, οἱιι ειτειιΒ·ετετ ΖιιεειιιιιιιοιιΙιουΒ·, οιιιο οοττεάετο θοι:οιιοιιιιο 
άοε ννετΙιοε; άοττ ιιοάι άετ Ιιοι 'Γἱυιόάἱ πιο ΐοΜουάοιι τοροΒ·τειιιΙιἱεοΙιοιι θτιοιιτιτιιιιΒ· νιοιο ιιιιά άοιειἱΙιττετο , 
οΙιινοΙιΙιιιἱτιιιιτετ ττοά‹ουο Βετειι , Νειπιοιι υΠά ΖάιΙοιι , Μετ οιιεΓΞΙιτΙἱοιιετο ΒοεοΜοιΙιιιιιΒ·οιι , οΙιιιο άοεε εἱε 
Β·οιιιιΙινοΙΙετ ννϊιτειι, Κοιιιιιιετο ΜοιἱνιτιιυΒ·, άΙιετΙιειιιιιτ ιιιοιιτ θετοπο; ἱιι άετ ,,ΒοΙειΒ·ετιιιιΒ· ΒιιιΒ·οι'ε” άοιιτΙιοιιο 
Ζοιάιοιι οιιιετ πιά' οἱποιιετ ΑιιεοΙιοιιιιιιΒ· ΙιετιιΙιοιιάοιι ΒοοιιΙιτϊιτεΙ:οιιιιτιιἱεε , Μετ άιο Απ οἱιιοε νετΐοεεετε, άετ 
Με ΙαιἱεετΙἱοιιετ ΗἱείοτἱοΒ·τορΙι άιο ἑἱκκιτΙἱοιιου Βετιάιτο άοε ΙιοἱεετΙἱοιιοιι Ηεετοε Ιιοιιίτποιι Ε‹οιιιιτε. Βοιιιιτ ἱετ 
οε κκιοΙιτ :Με ννειιτεοΙιοιιιΠοιι, άειεε, ννοιιιι .!ουΙ:οινιάι'ε ΑιιΒ·άιο οιιιετ 'Γἱιιόάἱεώοιι ,,ΒοιειΒ·ετιιιιΒ· ΒπἱΒ·οι'ε” 
ιιἱάιτ νοΙΙΙεοιιιιιιοιιετ ΙτττΙιιικκι Μ, άἱοεο ιιιοΜ άιο ερϊιτετο ΒοΙειΒ·ετιιιιΒ·, άἱο πιά Ζτίιιγΐε 'Γοά οιιάοτο (1566), 
εοιιάετιι άιο Β·Ιϋάάἱοιι ειιτϋοΙιποεοΙιΙοΒ·ουο νοιι 1556 οιιτΜοΙι, Μιά ιιοοιιάοπι εἱώ άιοεο υιιτ "νοι .!άιτε ιιοάι 
άοκκι Βτεοιιοἱιιοιι άετ Β·τοεεου ΟΙιτοιιἱΙι ετοιΒ·ιιοτε, Μάι ιιιιεετο ΑιιειοΜ ΓιΙιετ άἱο 'Γοάοεεοϋ: 'Γἱιιόάι'ε Μοπιιτάι 
Μάιι Β·οεοΙιννϊιοιιτ ινἱτά. Βοάι Ιειεεοιι ινιτ ΒειιιιΙιιιοιιε! θτόεεετο Βιιτε !ιτιιιΒ·ου ιιιιεετπι Βοἱιιιοιιτοιιἱετειι άετ 
εοἱιιουι ννειιιτευ ννετ'άιο ιιοοΙι Με ]οιπ Μάι ιιἱάιτ Β·οννϋτάΜ·τε , Β·ΙοιοΙιεοιιἱΒ·ο Ροτ Β·έιοΙι, άετ ειοιιοιιΜιτΜεοΙιο 
Β 05ο εϊιιιε, ιιιιά άιο Ζἱετάο άετ ϊιΙιετοιι ιιιιΒ·τιειάιοιι θεεάιιοΙιτεοΙιιτοιΙιετ ΙετνέιιιΜ, άιο άΙο άπο οιιοιΙοιι, 
εοτιιἱτ Μάι 'Γἱιιόάἱ, νετεοΙιινιοΒ·οιι, άοετοιιιοιιτ άιετ Ιοιπτετο ειιεΙιοιιτετειι. Βο Μάιοπ ΡοτΒ·ό.οιι Μι !. ιιιιά Π. 
ΒιιοΙιο εοιιιετ Οοιυπιοιιτιιτἱἱ , ΒοιιοεΒιιε ἱιι εοιιιοιι ,,Β.ιιἱυἱε Ρουιιοιιιοἱε” άιιτάιννοΒ·ε, Ιεινέιιι6 ἱιιι Χά., Χά. 
Μιά Χνιιι. Βιιάιο εοιπιετ θοεοῖιιοΙιτε, ννο άετ ετετε άιο ΒτοιΒ·ιιἱεεο νοιι ΚϋιιιΒ· .!οΙιοιιυ'ε 'Γοάο επι, άετ εννοιτε 
άιο εἱοιιοιιΙιϋτΒ·ἱεάιοιι θοεοιιιοΜοιι, άιο Βἱρρειετ, 'Γοιιιοενέιτετ, ΒτΙειιιετ ΒοιειΒ·ετιιιιπου, άετ Ιοιετε άιο θεεάιἱάιτε 
νοιιι εοιιιιιοΙΙιοΙάἱεοΙιοιι ΚτιοΒ·ο Με πυτ ΒοιεΒ·ετιιιιΒ· νοιι ΒτΙοιι ετιΜιιοιι, 'Γἱιιόάἱ άΙουτΙιοΙΙιοιι ΙιουίΠΜ:, 66 
εἱιιά ειο Πιιιι νοιι ΒοιιτΜ οιι ΒοιιτΜ εάοΙΒ·ι. - ννοε νοιι Νοιιετοιι Χάοω ιιιιά Βιιάοἱ άοπι οι.Π;οιι ΒϊιιιΒ·ετ 
νετάειιιΙιου, Μ Ιιοιαιιιιιι. 

Βο νιοι νοιι 'Γἱιιόάι'ε ΒάιτιΗοιι, άιο Β·ΙοιοιιεοιτἱΒ·ο θοποιιε05.ιιάο ΙιοιιουάοΙιι. Νοάι Πάμε νοιι άετ ΒιοΒ· 
υιιιιιάε-0ιιτοιιιΙι. Βιοεο Μ: ιιιοΜε ννοϋ:ετ, άε οιιι Β·ετοἱιιιτετ ΑιιειιιΒ· ου8 'Γιιτόοι'ε νιεττειιι ιιιιά ΠιοιΙινοιεο 
Με άοεεοιι Γάιιίτοκκι Βιιάιο. 'Γἱιιόάἱ ΜΙιτ άιοεο ΑτΙιοιι, οπιιο εοἱιι θτιΒ·ἱιιά ΖΙ1 ιιοιιιιοιι, εοιΙιει ΐιΞτ οιιιο Ποιιετ 
εοωιιιιΒ· Με; ιν6.τε ειο οε άοάι! άοε Με( Μάτε ιιιιτ ιιιιι εο πιοιιτ Β·οννοιιιιου, άοιιιι άοε θτιΒ·ἱιιειΙ Μι νιοιο 
ιιιάετιεοΙιο ΒτεΙΙοιι, ννοιοιιο άοιι ,,Βἱοιιτετ” ιιπ εοτΒ·ΐάΙιιεετ ΒοΙιειιιάΙιιιιΒ· οιιάοτάετυ; άοάι 'Γιιιόάἱ πετ άοε 
ιιἱάιι. Βοιιιιιυιάι ΙιοεοιιτϊιυΜ εἱάι άοε @ππο νετάἱοιιετ άιοεοε ννετΙιοε πΐ ερτειάιΒ·οεοιιιοιιτΙἱοΙιο Βοτειι 
ιιιιά επΐ άοιι 'ΓΙιοἱΙ1 «Μάιετ άἱο θτϋιιάιιιιΒ· άετ Ρτορετεἱ άοε Ιιοιι. ΒιοΒ·ιιιιιιιάε ετιΜιΠ:. Βιοεετ ἱετ άοριιοΗ: 
κκιετΙιννϋτάιΒ, οιιιιυιά ειε νοΙΙιεεειΒ·ο, ννοιοιιο άιο οιποιιιΙιϋιιιΙιοΙιε, ινιιιιάετΙιετ ννάιτε, ρεγοιιοΙοΒ·ιεοιιο 
ΑιιίΐοιεειιιιΒ· άοε νοΙΙιοε οάιεριοποΝ; ιννοιτοιιε ινειΙ άιοεοε, ιιοοιι Μι 'Πιιόάι'ε Ζοιτ ἱπι Μιιιιάο άοε νοΙΙιοε Ιο 
Ιιοιιάο ΒιιΒ·οιιΠοπ οιιι ιιοιιοτ Βοινοἱε Μ, άειεε άιο ιιιιΒ·τιεάιο νοΙΙιεροοειο ἱιι άοιι ιιΙ!:ου Ζοιτευ ιιιιεεετ άοιιι 
Ηειιιε- ιιιιά Ριιετευ-Βοιιοιι Μάι άιο ΑιιΒ·οιοεοιιιιοΒοιι άου Κ6ιιιΒ·ο ιιι ἱΙιτ ΒετοιοΙι οιιΐιιιάιιιι. 

'Ηιιόάἱ'ε Βρτειάιο ετΙιοιεοΙι€ο ιιοώ οιιιο Β·τειιιιιτιούεοΙιο ΒοερτεοιιιιιιΒ·, ννοιιιι άιοεο ιιἱάιτ ειιιεεετ άοιι 
θτοιιποιι άιοεετ ΑΙιΙιουιάΙιιιιΒ· ΙϊιΒ·ο. Βο νιοι άειτΐ Μετ Μάτ νετΙιοιιΙτ ιι·ετάου, άειεε εοιιιο Απ, άιο Βιιτιιοιιο ευ 
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ιιοιιιιιιιΙοιιι, ιοιΙοι· Βοι·ω·άι, (ιοι·ι·οοιιοιι ιιιιιι (ιιοικ·οιιιιιιιοιτ οιιιιιοιιι·ι, ειο οι ι·ειιιιι, 0α ιιιιιιιιοι, ιιιιιι ιιιοεε ιιιοιιι 
ινοιιιΒ·οι· ιιι ιιοιι οιιιἱο·οιι Βοιτειι Ρι·οεει ιιιο Μι· νοιι ιιιιιι ιιοιιοιι, Με ἱιι εοιιιοιι Β·οιιιιιιιιοιιοιι Αι·ιιοιτειι. Βι· ιιΙοιιιτ 
ιιιοι·ιιι ειιιιιιιιιτ εοιιιοιι νοι·ειΠοιι·ειιιΙοιι ΖοιτΒ·οιιοεεοιι «οι ιιιιιτει· άοι· 0α ννιιιιιΙοι·ιιιιι· εοιιϋιιοιι, ,ι;οιιι·ιιιιΒ·οιιοιι Μι· 
ιιιΒ·οιι ννοιεο ιιιιεοι·ει· ιιιιιιιιΒ·ι·ιεοιιοιι Ηειιιιιεοιιι·ιιιοιι ιιιιι·ϋοιο ιιι ιιιιΒ·ιιιειιεοιιοι· ΒοοιοιιιιιιΒ· ]οάΙοοιι οιιιιιιιιτειι εοιιιο 
Βοιιι·ιίιου εοιιι· νιοι Βοιιι·ι·οιοιιοε, εοινοΙιι ιιι ιιοιι Β·ι·ειιιιιιιιιτιεοιιοιι Ροι·τυοιι, ιιιιιειοιιιιιοιι ιΙοι·ειι οι·, οιι ιΙοι· (ιιι·ειιι 
Ιἱιιιο πΙοι· άτειι ιιιιςι ιιοιιοιι Ζοιτ ετοιιοιιιι, ιιοιι Κοιιιιιι ι:ιοιιΙοι· νοι·οιιεοιιοιιιιοΜ, Με ιιι ιΙοιι ννοι·τειι ιιιιιι ιιοι· 
Βγιιτοκ. Βοιιι ΒιάΙοιιτ ιει ιΙοι· ει.ιτοιιο ι·ιιιιΒ·ι·ιε οιιο (ιιιτ-τι·οιιειιιιιιιιιιιειιιιεοιιο), ιιοιιιοιιιιιάι πιω· εϋάιιιιι ο 
πἱεοιιε, ννιο ιοιι ιιιιι ιιι ιιιοιιιοιιι ειιαπΙοιιιἱεοιιοιι νοι·ιι·ιιΒ·ο ϋιιοι· ιιιο ιιιιΒ·ι·ιεοιιοιι ΒιοιΙοΙιτε οιιιετ Β·οιιιιιιιιι, ιοιΙοοιι 
ιιιοιιτ πιοιιι· ιιι ιοιιοι· Βοιιιιιοιτ ιιιιά Οοιιεοφιιιοιιι, πιο οι· ιιι ιιου άτειι ΒοιιιιιιιϊιΙοι·ιι νοι·ιιϋιιιιιιι, εουιΙοι·ιι Β·οιιιιεοιιτ, 
Μο οι· ιπι ΜιιιιάΙο ιιοι·, ιιιιι·οιι ιιιο ιιιιιιιιιιΒ·ιιιοιιοιι ιιιιιοι·ειι Βο)ι·οΒ·ιιιιΒ·οιι άοε ΧνΙ. .!ιιιιι·ιιιιιιιΙοι·τε νιοιΐειοιι 
ιιιι ιιειιιιΙο ιιοι·ιιιιιΒ·οιι·ιοιιοιιοιι Μιιιιιιοι· ειοιι οιι ιιιιιΙοι·ιι ιιο,οιιιιιι, Με οι· ιιιο ιιιειιοι· οιιεεοιιιιοεειιοιι ιιοιιιιιιιποτε 
ιιτει·οι·ιεοιιο Βιιιιι·ειιιοτιο, ιιοιιιιιιιο ριϋωιιοιι, ιΙοιιι ιιιοιιοι·ιιιιΒ·ι·ιεοιιοιι ('ιιιιοιεεοι·) ΒιιιΙοιιτε ιιιιτι·ιιι. 

Βε νοι·άιοιιι εοιιιιοεειιοιι ιιοιιιοι·Ιιι οιι ινοι·ιιοιι, ιιιιεε 'Γιιιόιιι ιιιο ΒειιιΒ·ινοιεοιι οιι εοἱιιοιι Οιιι·οιιιΙιοιι ιιιοιιτ 
ιιιιι· εοιιιετ εοιιιροιιιι·'ιε, εοιιιΙοι·ιι ιιιοεο ιιιοιΙοι·εοιιι·ειιιοιιιι, ειο ιιιιάι ιιι ιΙοι· Κιοιιεοιιιιιιι·Β·οι· ΑιιεΒ·ειιιο εοιιιοιι νοι· 
εοιιιοιΙοιιοιι ΒιτϋάΙιοιι νοι·ειιιΒ·εετειΙι ω, οιιιο ιιιι ΑιιειιιιιιΙο εοιτειιο, ιιι ΠιιΒ·ει·ιι οιι ω· Ζοιι οι·ετε Βι·εοιιοι 
ιιιιιιΒ· ι). Σε ἱει ινϋιιεοιιοιιειι·οι·ιιι, ιιιιεε οιιιοι· ιιιιεοι·ει· ινιεεοιιεοιιο!!ιιοιιοιι ΜιιειΙιι:οιιιιοι· ιιιοεοιιιοιι οιιιιι θομπ 
ετιιιιιΙο εοἱιιοι· Πιιτοι·ειιοιιιιιιΒ· ιιιιιι οιιιοι· ιιοεοιιιιοι·ιι ΑιιιιιιιιιιιιιιιΒ· ιιιιιοιιο. 

ε. 7. 

Μειιιιιιιιε Νιιιιγ νοιι Βιιιιιιιι. - 8οιιι Μαιο πιά εοιιιο Ι.οιιοιιειιιιιεΒιιιιιο. - Ψοι·Ιιο. - Βιο Ηιιιιγειιιι-0ιιι·οιιιιι, 
ιιοι·οιι ιινοιοι·Ιοι Τοκιο; οιιιοι· ιιιιιοιι ΙΙοΙιιιι ιιιιοι·ροΙιι·τ. - ιι'ιιιιιιΒιιιιο ω· ΙΙιιιιμιιιι-Οιιι·οιιιιι. - Βέιιιιιιιι'ε 

8οιιοιιιιι. 

νοιιι Βοιιοιι ιιιιιι ιΙοιι νοι·ιιιιιιιιιεεοιι άοε νει·ιισιεεοι·ε οι Ηιιιιμιιιι-Οιιι·οιιιΙι ιιοιιου ιιιιε ιιιο ,ιάιι·ιιϋοιιοι· 
ιιιοιιτε ειιιιιιοιι·άιι·τ; ιιιάιτ οιιιιιιιιι ιιιιοι· εοιιιοιι Νειιιιοιι ειιιιι Μι· ιιιι ιιοιιιοιι. Βο€ι ιιιιιι ιιιι.οιι ιιιιιι ιιιο Β·ι·οεεο 
Βάιοω· πΙοι· ΑΙιεοιιι·ειιιοι· ιιοιιιιοιι ιιιιι ΜΜτιιιοε ΝειΒγ-Βειωειι, Βέιιιιιιιι, Βιιι·τειιι; .!ιιιιιιοννιοιι ιιιειοιιτ ωνοι Ρετ 
εοιιοιι ου8 ιιιιιι: οιιιοιι Μει.ττιιιιιε ΝοΒ·γ Βιιοπιι, ιιιιιι εοΒ·ιιι· οιιιοιι Αιιιιι·εοε ΝειΒ·γ Βέιιιγειἱ. Βοι· θι·ιιιιά (Ιἱο 
εοι· ΑΙιινοιοιιιιιιΒ·ειι οι ιιιο πω» πΙοι· νοι·εοιιιοιΙοιιοιι ιιιιιι 0α ΐοιιΙοι·ιιιιι·τοιι Βοιιι·ειιιοι·ι ιΙοε Νιιιιιοιιε, ιΙοι· ιιο 
εοιιιΙοι·ε ιιι ιΙοιι νιοΙοιι Νοοιιιιτϋοι:οιι ινιιιιιΙοι·ικιι· νοι·ετϋπιιιιοιι οι·εοιιοιιιι. ιοιι ιιοιιιιο ιιιιι Με ινιοιιτιεοιι θι·ϋιι 
ιΙοιι , ιιιο ειιιάΙοι·ινϊιι·τε οιιεοιιιειιιιΙοι· Β·οεοπτ ινιιι·πΙοιι , Βι!ιιι: οι, ινειοιιοι· Νιιιιιο πιιΒ·ιοιοιι οιιΐ πΙοιι (ιιοιιιιι·ιεοι·ι 
οιΙοι· ιι·οιιἱΒ·ετειιε ιΙοιι ννοΙιιιειτο εοιιιοι· Ριιιιιιιιο ιιιιιινειεοι. ΜΗ ΠοιιετποιιιιιιΒ· ]οιιοε Βέιιιι:ει.'ε, ινοιοιιοε ιιιι 
ιιιιΒ·οι· Οοπιιιιιτ ιιοΒ·ι, ιιιιά άιιι·οιι Βιιεειιιοιιοιι ιιονι.οιιιιι ιι·ιι·ιι, ιιιιιι·οιι ιιιιοιι ιιιοιιιο Πιιτει·ειιοιιιιιιΒ·οιι ιιιιοιι ]οιιοιιι 
Βι!ιιιιιι, ινοιοιιοε ἱιι Νοιιιι·ιι. ιιιιτει· Ρ5ειγου επι ιἱιιιιοιι [πετ ιΙοι· ννοοΒ· ιιοΒ·ι , ινοπιι ιιοοιι Ιιϋπιιιιτ, ιι6.ιεε Μι· 
ιιιιεοι·ιι Βιοιιτει· ιιι 'Γγι·ιιοιι οιεο ιιιΒέιιιικι'ε Νιιιιο ιιιιιΙοιι. Βοι· Νιιιιιο ,,Νειι(ςγ” Β·οιιϋι·ι ιιιοιιτ οιι Βιιιιιαι , άο 
οε ιιοιιι ΝειΒ·γ-Βιιιιιιιι μι, εοιιιΙοι·ιι ιει το ιΙοιι οιΒ·οιιιιιοιιοιι ΐοιιιἱΙιοιιιιιιιιιοιι οιι ιιοιτειι. Βἱο Βιϋιιιοπποιι ιιιιεο 
ι·εε ΝιιΒ·γ νοιι Βιιιιιαι απο οινιεοιιοιι ιιιο .!ειιιι·ε 1540 ιιιιιι ι560 ; οι·ετει·ε .!ιιιιι·εειοιιι ττΒΒ·τ εοιιι ,,'ι'ι·οειιιοιι,” 
ιοιπτει·ε ιιιο Ηιιιιγειιιι-ΟΙιι·οιιιΙι. Αιιε ιινοιοιι εοιιιοι· ιιιοάΙοι· Β··οιιτ ιιοι·νοι·, ιιιιεε οι· ιιιιι·οιι θοΐοιιΒ·οιιεοιιοιι: ιιιιιι ἱιι 
τΙοι·ειι ΡοΙΒ·ο ιιιιι·οιι Β·ι·οεεο νει·ιιιετε (ΒιιιιιιοιιιιιιΒ· εοιιιοε νετιιιϋποιιε?) Αι·ιιιιιιιι ιιιιιι Κι·Ξιιιιιιιοιιιιοιτ ιιοιιιιΒ·ο 
ειιοιιι ινιιι·άΙο. Βοιιιοιιι θοιιιιι·τε- ιιιιιι ννοΙιιιοι·τε ιιειάι εοιιοἱιιι. οι· ιΙοι· ΙιοτιιοΙιεοιιοιι ι(ιι·οιιο ειιιμιιϋι·ι οιι 
ιιειιιοιι; ιΙοι· Πιιιετιιιιιι Με:: ιΙοι· ονειιιΒ·οιιεοιιο Βἱεοιιοΐ Βοι·ιιοιιιιεπι ιιιοιιι·ει·ε νοιι ΝειΒγ'ε Αι·ιιοιτειι ἱιι εοἱιιο Βιο 
ιΙοι·ειιιιιιιιιιιιιΒ· οιιΐιιιιιιιιι (1582), ινιιΙοι·ΙοΒ·ι ιιιιε ιιιοιιι, ιιο ιιι ιιιοεοιι ιιιοιιτε ΒοΒ·ιιιοτιεοιιοε νοι·ιιοιιιιιιτ. 

νοιι εοιιιοιι οιιΐ ιιιιε Β·οιιιιιΒ·τειι ννοι·Ιιοιι Β·οιιϋι·ι ιιι ιΙοιι Κι·ειε ιιιοεοι· ΑιιιιιιιιιιιιιιιΒ· ιιΙοεε εοιιι ,,ι·ιιιιιγοιιι,” 
νοιι πΙοιιι ιοιι ,ιι-οι νοι·εοιιιοιΙοιιο ΑιιεΒ·ιιιιοιι ι:οιιιιο: ιιιο Βοιιι·εοιιιοι· άοε Αιιιιι·εοε Κοιιιιόε 1574 , ιιιο 
ιΙοε Οιιειιιιι· Ηοιοι ἱιι ιΙοεεοιι ΒιιιιιιιιιιιιιΒ·, Β·Ιοιοιιΐειιιε 15%, ιιιι«ι ειιο ιΙοι· ννιττιι·ο ΗεΙιιιἱ ΜΙΒ πΙοιτι .!ιιιιι·ε 1580. 

ι) Ιιι ιιιιςι·ιιιο!ιοιι Ηιιιισει·ιιι·ιΠοιι. ι. Β. ιιι·ι ιιιοιι Ηγιιιιιοιιιιιιο!ιο ιιοι· θιι·ιιιιιι·Εοι· ιιιιιιιοιιιε!ι, ιιιι εομιιιιιιιιτοιι Ριιιιι.Ι.ιιιιι-θοσοκ ιιοι· Ροιιιοι· Ποικι 
ειιΕ.Μ-Βιιι!ιοπιοιι, ιιιιιιιιιιοιι ιιιιοι·ειιιιΕε Βιιιςιιοιοιι ιππ; 'Ι'ιιιόιιι πω· ειιοι· Με· απο, :!οι· οε!ι·ιιο "Οι οιι·ιιι·ιιοιι !!οεε. 
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Βοεε ᾶἱε ΒεΙιι·οπιποι· Απεποπο πἱάιτ Με ει·επ-ι Μ, ποννειετ επεεει· Μπι Ππιετειπάο, Μεε εᾶπιπιτΙἱάιε 
Κοιπιόειεώεπ Απεπειποπ νοπ ΒοιπιπΙιτοπἱΙιεπ Νοοάιάι·ϋεΙιε εἱπά, «Με θιοινἱεεποιτ, Μεε άἱεεει· ,,!·Ιππγειιιι” 
εάιοπ ἱπι .ΜΙιι·ε Ι5?Ο ειΙΙποιπειπ ΙιοΙαιππτ πετ, Με άἱεεε ειπε Μπι Β·εΒ·επ Με Ππἱτπτιει· νοι·ΐοεετεπ ροΙοπιι 
εώεπ ΒεΙιι·ποοϋάιτε Με Ρετει· Μοιἱπε ετποοιΙι, Μι· ειαάι ἱπι ΜΙιι·ε 1570 ποι·ειτε ειιΐ Με Βάιεπιπ Με Ηππγπάι, 
Με εἱπ ινοΙιΙΙιειπιππτεε, ποι·π!!. ΠΜ ἱπ Μι· 'ΓΙιετ πιω δέιπΜι· ἱπ εεἱπει· ιιππι·ιεάιεπ Βιιιιιυπτειρπἱἱε ειπε 
ΚΙππεεπΙιπι·ποι··Απεπεπο νοιπ ΜΙιι·ε 1570 Απ, Μι·επ Βιτιειεπε ἱάι Μππο ποοπινειΐεΙιε, Μ ιΙΜεει· εοπετ πιάι 
τἱΒ·ο οοιεΙιι·τε Με .ΜΙιι· Μι· νει·ΐει·τἱΒ·ππε,· Με ννει·Ιιεε ιπιτ Μπι Βι·πεΙι]ειιι·ε ΜεεεΙΙιεπ όΐιει· νοι·ινοοάιεεΝε, 
επάι άἱεεεε Βιιώ εἱάι ἱπ ποοιπει· ϋιΐεπτΙἱάιεπ ΒἱΙιΙἱοΠιοοπ, ἱπ Ιιοιπεπι ΚπιειΙοπο ΜΜι. 1839 ει·ΙιιοΙι ιοάι Μπι· 
νοοπ Μπι ΠοιεεἱΒ·επ Βπιπιπ|ει· ιιπΒ·τἱεάιοι· ΑΙιει·τΙιϋπιοι· ]οΜι· ΑΜ, Μπι θι·πΐεπ .!οεερΙι Κεπιοοπγ, Νεώι·ιεΜ ϋποι· 
εἱπε εοΙάιε, ινεεεινεπ·επ ἱώ πιοἱπεπ ΐι·ϋΙιοι·επ ΖννοοιΐεΙ Ιιἱε επι· Απτορεἱε πιιτϋεΗπεΙιιπο. ΜΙι πω. ποοι ιποιπεπ 
Βιπάἱἱεπ επί άἱἱε «Πει οποπ ππΒ·εΐιιΙιι·τεπ Αιιεπειποπ ποεάιι·ϊιπΙιτ, νοοπ Μπεπ ιιπε Μπ ιιι·ερϋππΙἱάιεπ 'Γεια νοιπ 
.ΜΙιΜ 1560 ΙιΙοεε Μι· ΒοΙιτοπἱπει· Νοάιάι·πεΙι ιιοτω. Βει· 'ΗΜ ΜΜΜ: ,,ΙΙΙ5'ΤΟΒΙΑ. Δε Μ!α Ηιωιίαιἰί 
ιΪαπεε εαμάαπα|ε . . . Μ2Ιϋυπό Μ2ίϋπιύ είασΙα!!ία εε ]ε επεο.επεεείε , Νεπάετ Πείτε” Με! Μαεπιππε! εεε 
επατπαε !ϋ!!ϋ επεπεεεεϋε!εεε εε απ ιπαείατε|επεε ο! παπί πίεεπεεἰεἰτπε”. Βει· νει·ΐεεεει· ποΒ·ἱππτ πιπ Ηππγεάἱ`ε 
'ΓΙιιιτεπ νοοπ ΚόπἱΒ· ΑΙποι·Γε ΗἱπεάιοιΜπ επ Ιιἱε Ηιιπγειιι'ε 'Γοάά. Βε ΜΠτ επ!', Μεε Με Β·ϋποι·ε Ζοιτ ποεοιτιΒ·τ 
ετεάιοοιπι. Βἱεεε ΜΜΜ ει·Β·επετε πεΙιπ ΜΙιι·ε επετει· (ι5'ΐ0] ππποΙιΙἱάι Μι· νει·Μεεει·, ἱπΜπι ει· Μι· ΐι·ϋποι·ειι 
Αι·Ιιειτ οιπεπ ει·ετεπ 'ΓποιΙ νοι·επεεοπάτε, Με οιιοΙι Μπ 'Μιοι άειπΒ·επιΞἰεε ΐοΙπεπάοι·ινειεε επάοι·τε: ΟΙΙΒΟ 
ΝΙΟ.4 αυε" πίε!ετίάε επεε ιιπ πάω @Με [ε|εάε!ειπ«·ϋ! ιιπ Ηιπιπαάί ]πποετο! . . πιιπ ιι ο ετ ωεωεω Ι, 
πεπιεε!εεεετϋ!, ειπε με!εε |πιάαπ·ε!, .είϋπεάε!πιίΜ!, εε @Με εε|ε εί!επ επε!ε&επε!είτε!. Νεπι Βεπ|ΐπίπεύε! 
επιι|ιτ, Μπεπι απ @μια πίε!ω·ίαύε! επίπε .είιΖΜεϋ εε πετεπ!ε!ε!!.” Βἱεεεπ 'ΠΜ ΜΙιΜ: Με ννει·Ιι ἱπ Ηοιπιι'ε 
ΒεπιιπΒιππ νοοπ Ι5?!μ εο Με ἱπ Μι· εεΙΙιετεετᾶπιΙἱποπ ΑιιεΒ·ειπο νοοπ 1580 (Ιιοι !Ιοιιει'ε ννιιω6ι, ἱπ ινοιεΙι 
Ιοοιπτει·ει· ΙιΙοεε «Με ει·ετεπ νιοι· ννοι·τε Με 'Γιτοιε ΐεΙιΙοπ. 

Ζινιεάιεπ Μπι ει·ετεπ 'ΓποοιΙ, ινοιάιει· ειιΞΜει· νοι·ππΒ·οεεπἱά:τ ινιιι·Μ, υπά Μπι πινοιτεπ ΜπΙι εἱώ Ιιἱπ 
εἱώτΙιοάι Μι· ειιι·οοάιε, Με Αιιεάι·ποΙιεε Με Μι· νει·ειΠεπποπ ειπ ΓϋΙιΙΙιετει· Ππτετεάιἱεά ποι·επε. Μ Βέιπιπιι'ε 
Ηππγε«Β ποΒ·εΒ·πεπ ινἱι·, εο Με ἱπ εειπεπ ΐι·ϋποι·επ Αι·ποιτεπ, ειπει· εοι·ι·οοοιεπ, ι·εΒ·οιι·οοάιτεπ Βρι·οοάιε, εἱπει· 
ΠἱεεεεπΜπ, Ιοοιάιτεπ Βι·εϊιΙιιιιπΒ·; εεἱπ νει·εΙιιιιι, Μι· ἱΙιπι οιποπ Μ, ππά εἱάι ππεΙιι·ει·επ, ποοΙι ]οιπτ ποοιπι 
νοΙΙεε ΙοποπΜπ ΜοιοιΒεπ ππΒ·οπννιιπΒ·επ ππεάιΙἱεεει, ποειτπι ειπε ποικόεεε ΠΜ; ιι·ἑἰΙιι·επά ει? Ιιἱει· ειπε ιιπ 
εοι·ι·οοτε, οΓτ πἱάιτ ι·οιπ ππΒ·ήεάιε Βιιι·οοάιε, ειπε Μι·άι νει·ποοάιΙΞιεειΒ·ππΒ· Μι· Οϊιειιι· εο εεΙιι· νοι·άοι·Ιιτε νει· 
ειΠεεποπ |ἱπΜπ, Μ.εε εἱε οπεεει· Μι· ΒἱΙΙιοππεΙιΙ πιιτ Μι· ΙιέιπΙιεἱεάιεπ πιοάιτε Β·επιοιπ ω. ΒεεεΙιάΙι Ιιόπ 
πεπ Μι· πιπ Βοοάιτ ειππεΙιιπεπ, Μεε άἱἱεεει· ει·ετε 'ΓΙιειΙ εἱπει· ειπΜι·επ Ηιιπά ππππεάιτοιποπ Μ. ΜΙι Β·ΜιιΙιο 
άοπ Ιπτει·ροΜιτοι· ἱπ Οοερειι· Μπι εοιΙιετ Β·επιπΜπ ιιπ Ιιιιποπ. Βἱεεει· Β·οιεΙιι·ιε Μτει·ειτ ππά Βιιοάιάι·πει:ει· ΜΝ: 
ΙιἱπειοάιτΙἱώ Με ει·άἱάιτεοιεπ ι·όπιιεάιεπ Πι·ερι·ππΒ·ε νοοπ ΜΜΜ Ηππγεάἱ εεΙιοπ ἱπ εοιπει· πειάι ΒοπΗπ Ι585 
Μτεἱπἱεάι ποεάιι·ἱεΙιεπεπ θεεάιἱάιτε Κϋπιπ ΜεττΙιιοε ροΙειπιειι·επά Β·εΒ·επ Βοπ!ἱπ επ!', ιιπά πιω Μπεοιποπ, 
ειιιΐ Με πΠΒεπιοἱπε ΜεἱπππΒ· πεετϋπτ, ειπε Με ΚϋπιΒ·ε ΒἱεΒ·πιππά ΒεπΜπ επτερι·ιπΒ·επ; Ιιἱει· ποοιεοπιπιτ Μι· 
ποιεΙιι·τε ΠειΙΜπει· Β·Ιοωιιπιπ. εοινοΙιΙ επΐ Μπι 'ΓιτοιΙιΙετττε, ειε ιπι 'Πειτε Ηἱεπο, ιιπά Ηππγιιιιι'ε Πι·ερι·ιιπΒ· ινιι·ά 
επ!' ΒἱεΒ·ιπππά ππι·πεΙιπεΐϋΙιι·ι. Με ετι·επΒΒ·ε νει·πΙοιαΙιιιππ ΙιεἱΜι· 'Γεκτε εάιειπτ πινει· εἱπιΒε ΑΙιννοοιάιιιπΒ·επ 
ευ πειποπ, ι. Β. Μπι ΓϋΙιι·τ ΜΜΜ· ΒἱεΒ·πιππά ἱπ Μοι Μοππτεπ νοοπ εοιπεπι ει·ετεπ ΖπΒ·ο πεώ Αάτιεπο 
μεΙ πιιι·ϋεΙι, ινϊιΙιι·επά επι ΒοιιπάιτοπἱΙι νιει· @με μπει· Ιεῖεετ Μπ άιοΙιἱεάιεπ !Μποπ Μι·άι Μπ (ΜΜΜ νοοπ 
Ηππιπιπι'ε ΜΜΜ· ει·εεΙιἱεεεεπ; ιιἱεεε Μι·εΙι Μπ Βι·ιιΜι·; ]οπει· Ιεεετ Μπ ΙιΙοἱπεπ .ΜΙιειππ ἱπ ΒἱεποιιΙιϋι·Β·επ 
εεἱπεπι πιιτϋι·ιιάιεπ πιοτ, Μπι ΚϋπἱΒ· Βἱεπιπππά, ποοι Μεεεπ πινοιτειυ Βοι·τεεἱπ νοι·ετεΙΙεπ, ποι ινοοιάιει· δε- 
Ιοποπποοιτ πιιπ Μι· ΚϋπἱΒ· Με θϋτει· ἱπι ΗππιπιΜι· ΟοιπἱΜτε ποεάιεπΜ ω; πἱε ΙὶοιπιοάιτοπἱΙι Β·Ιοωιιειιιε, ειΙιοι· 
άιε Βάιεπι:ιιππ Β·εεάιἱεΙιτ ο!ΐεπΙιιιι· ἱπ (πω. ΜΜεε ειπε άἱἱεεε ΑΙιινοιάιππΒ·επ, πἱε Μπ Ρΐεἱ¦εώι1εε Μπεί 
ΐεπΜ πιιεΒ·εποπιιπεπ, πιπ· εεΙιοιπΙιετο. Βοι· Μτεἱπἱεάιε 'Γεια ΗεΙιειι'ε Μπι: !ετ!ίπ ε:ι·αο!ε πιοπεε, άἱἱε Βοιπι 
ώι·οπἱΙι : πι ο Μ εειπ π ποοώ νἱει· Μ οιι ετ επ; νοοπ Μι· ΒάιεπιπιπΒ· Με Μι· Μτεἱπἱεάιο 'Γεια : Βε (δι 
πιεπιιιπΜε) !απιι!επι ]οαππεπι . . ιἰεπαε«'!, πιιτ νετεάιινοιΒ·ιιπΒ· Με θι·8εε ιιπά Μι· ϋΙιι·ιποπ Πιπεπιπάο Με 
ΒάιεπΙιππΒ·, ϋποι·Ιιπυρι ειΙΙεε εεΙιι· Ιιπι, ιΒεεε εΙΙεε εεΙιι· επεΠιιιι·Ιἱάι. ΒπάΙιαάι ινιι·ά ππεει·ε νει·ιππτΙιιιππ πιπ· 
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θοινἱεεΙιοιι οι·ιιοΙιοπ, ινοππ ιπΜ άἱε Βοιπιοιιτοπιπ πιπ Ηοιτιιι'ε υπΒ·ι·ιευιι ποεοιιι·ιοιιππει· θιιτοπἱΙι, υπά "να 
ιππ άειπ ΙΙΙ-ΙΜ Οπριτοιπ νοι·Βόειάιι, υπά πυΒ·Ιοιάι ΙιοοπιιπΜ, ποοεε @πο άἱοεοι· πιπ Μπι· πυνοι·ποΙιοιπιιιοπ 
πι. Με” νει·Β·ΙοιοιιυπΒ· ποιΒ·ι πἱάιτ πυι· νοΙΙΙιοπιπιοπο ΠοιιετοιπετιπιπιυπΒ· ἱπ άοι· ΒπτετάΙυιιΒ· άει· 
Βοοικα, εοπάοι·π Μάι ἱπ υπάιιιιιΒ·οπ ΒιοιΙοπ οιπο εοΙάιο ΙάοπτιιΜ άοι· "Μο, ινοιοΙιο υπε πἱάιτ πινοιίάπ 
Ειεει, ποοεε Ηοιιά εοιπο (υπΒ·ιόεάι ποεοιιι·ιοΙιοπο) ΟΙιι·οπιι: υπά εειπε ΒππιιιιΙυπΒ· Ιιιετοι·ιεάιετ θεεππΒ··ο ευ 
πἱάιιΙἱάι ΒόοιοΙιποιτιπ ειυεΐειιτιΒ·επά, εοιποι· άοι· ΒοπΗπιεάιοπ ννιάοι·ερι·εοιιοπάοπ ΜοΙιιιπΒ·ε-Μοιπυπε Μάι άει 
άυι·άι ιπάιι· ΒιπΒ·ιιππ νοιιεοΙιοό·επ ινοΙΙτε, άοεε οι· εοιΙιο πυΒ·Ιοιοιι Μάι νετεἱιἱπιττε, υπά άἱπεο Αάιοοιτ άοι· άπτώ 
ιππ ιπ άἱἱε ει·ινόΙιπτε ΒΜιπιΙυπΒ· πυΐποποπιιποποπ ΒέιπιαιιεοΙιοπ ΒοιιιιάιτοπἱΙι πιινωιππω. Βπιιιἱ!: Μετ εειπε 
Απεἱοιιτ, άἱἱε οι· πτετ ἱπ εοιποι· Ιπτεἱπἱεοιιι:π ΟΙιτοπἱΙι πιιπ @πτε 1565 ειπωπε, πἱάιτ άοι· ἱιιι ,ΜΙιΜ Ι560 
νοι·ΐει·ιι€τοπ ΒΜΙιπιευΙιοπ Βοιπιάιι·οπιπ επιποιιιπιοπ ετεάιοιπε, ιππ οι· ἱπ άοι· ΒοΙιΙυεε-Βιι·ορΙιο άοι· Ιοιπτει·επ, 
ιππ Νιοιιαιοιιτυπ,<ι· άοε Βοιπιοε, παω απ (ει:οΙιπιΒ·) ιππ: παπο” νοι·πιυεοιιι. πωπω, ΗΜά νοι·ι·πιιι Μάι 
οιπο πινοιτε νει·ππάοι·υπΒ· ἱπ άοι· ΒοιιΙυεε-Βιι·οριιε, Μι οι· άἱε θι·τεειππάιο ,,Νιιαι| ε·ποσππα! πάταεάϋαπ” (νοετ 
ΐειεετ ἱπ άοι· Βιειάτ 'Γγι·πειυ), πιπ ΒοπἱἱάιυπΒ· Μΐ άἱε 'Γοπευι· άοε άΙάοά άΙοι·άἱπ,πε πάιΙτοιάι υ·οπποπάοπ 
(Ποι·υε, πἱάιτ οππο Βικιττ, άοι· Ηοιιπἱ Μάι Μάοι·ειι·ο πιάιτ ΐι·άπά ἱει, άεο ποετοιΙι: 19% ρί!έεεεε (Με: 
ρίἰίεεε) ιπἱΜεοαπ: ,,Ιπ ειπετ Ρΐπόεπετπάι”. Αυάι πόάοι·ειιι·ιοιιι πιοιποι· Απεἱάιτ Ιιοιπεεινεὲ·ε άοι· υπιειππά, 
άοεε Ηοιτιιι'ε Ρι·οεο Πἱεεεεπά υπά πιάιτ οΙιπο Βοιπ Μ, ινοππ Μάι ιιιιιυπτει· υπεοι·ι·πά, άἱοεο νει·ευ Ιιιππομπ 
ΙιοΙριοι·ιΒ· υπά επιιινει·ΐ5.ΙΙἱε ειπά, άοππ άἱε Γοεεοιπ Με νει·εοε , ινεππ Μάι πἱειπΙἱοιι ΜΜΜ, παιι·επ ἱΙιπι άοπ 
ποάι , Με Μάι Μάοι·εννο, Ροεεοιπ. 

Αυάι Βέιππιιι'ε οιΒ·οπο Αιόιοιι, άἱιο ἱπ Ηοιτπι'ε ΑυεΒ·ειΙιο άοπ πννοιτεπ 'Νιου ΙιἱΙάά, πιό άπτάι Μπι 
:ποπάκι νει·όπάοι·υπΒ·επ οι·ιάιι·επ ιιιί!εεεπ. Μοιιι·ει·ε νοπ άἱεεεπ εἱπά ινιι·Μἱάιο νει·ιιοεεει·υπΒ·οπ νοπ ετιιι·ιιοπ 
Βι·υοΜάιΙοι·π, πιΜάιο πεεπιιι·όπποπ εἱάι Μΐ άΜοιιτιεοΙιο υπά Β·ι·πιπιππυεοΙιο Ε'οι·πιοπ, οΠά6!6 ειπά Β·ειππ 
υππιοτινιττε ννοι·ιόπάοι·υπΒ·οπ, ιπάετ πιπ νειόοιπυπΒ· άοε νετεπει.ποε; Μάοι·ι: οπάΙἱάι εἱπά νει·ππάοι·υπποπ, 
άἱε Με ινιι·Ηιοιιαπι Ππνοι·ειιιπά Ιιοτνοι·Β·εΙιοιι, άἱιο άεο νοπι νει·ΐειεεοι· άπτάιουε πἱάιτ Ιιετι·ϋΙιι·επ Ιιϋπποπ. 
Βοιπἱτ ιιιιΙιεπ ινἱι· ΙιΙοεε άοπ 'Γο” νοπ 1560 τω· Μπι πππυοι·Ιιεπποπ, υπά Με άοεεεπ 
θι·ιΒ·ιιιπιπυεΒ·ππο ννιοάοι· πυΐποΐυπάοπ ινιι·ά, υπε ειιιεεάιΙἱεεεΙἱοΙι υπ άιε Βεπι·επιποι· 
Αυεπεάιο άοε Απάι·οπε ΚοπιΙόε πυ ιιοΠοπ. 

ννοππ Μι· πυπ άἱοεο πυΐπιοι·Ιιεειιπ άυι·άιΐοι·εάιοπ, εο ινει·άοπ Μι· εοΒ·ιοιάι ειπ άετ·επ ΟυοιΙο ει·ιππετι. 
Βι!πΙιπι πιπ πϊιπιΙἱάι, πιο ιπΜάιο εοιπει· νοι·Β·Β.πΒ·ετ, Με 'Γυπόοι'ε (ΠιτοπἱΙι Β·οεοΙιϋιι!!; Μάι οι· εἱΜ πυι· οιποπ 
ΑυεουΒ·, Ιιάτ εἱάι πιοιιι· ιιπ ΑΙπἔεπιοοιποπ πιε εοιπο ()ιιοιΙε, υπά Με ΒΑ!ΐ Κοετεπ άοι· ΑπεοΙιιιυΙιοιιΙιοιτ υπά 
πειιιιιιτιιπιοιι, νι·οιάιο άοάι άἱε οπτε ΒοάἱπΒ·πἱεε οιπει· ροοιἱεάιοπ ΒιιτειοιΙυπΒ· Μ. Βε ινυι·άο ιΉιι·ιποπε εάιοπ 
άτοι· μεοω, άειεε υπεει·ε Βοιπιάιι·οπιετεπ Μάι πυι· ΟΙιι·οπιπεπ ἱπ νει·ειιπ, υπά ννοιτει· Νἱάιτε ΙιοπΙιειοπτιΒ·τεπ. 
Βιπ εοιιτ εάιόποε ποεοΙιιοΙιτΙἱοιιοε Μοιιν, ποοε Ππιετποιιιιιοπ υπά άοπ 'Μά Βιιποπ Κάποπγ'ε , ιππ ΒέιπΙιπι Β·ειππ 
ΙιοεοιιιΒ·ι, οι· νετΒ·ἱεετ εοΒ·ειι· άἱἱε ΒάιοιιυπΒ· εοιπεε Ηοιάοπ Μπι θι·ιιΐοπ νοπ Βἱεειτιοπ, οΙιεάιοπ εοΙάιο ΒἱπΒιε 
υπ ειπεπ Οιιι·οπιετεπ Ιιϋι·ιιετ "πιιπ ειπά. Ηιο υπά άπ ννοιοιιτ οι· νοπ εοιπάπ θι·ιπιπά Μ, άοάι πυι· ἱπ 
ιιπινιοΙιτιποπ ΒιπΒ·οπ, ι. Β. Μάι 'Γυι·ίιά ιιἱεεε ]6Π68 ΚΙοετει· Ι›οι Βοεοποπ, ινειάιοε Ηυπικιάἱ ΙιοιιιΒ·οι·τε: 
0ΙΜειι·υπι Β. ΒοΒόε ΒιτερΙιιοπἱ, Με Βειππά: Βιοπι Μέιι·τεπ ΙιοειοΙγε (Οοεετάιυπι Β. Μπι·ιιπι); Βέιππειἱ ινοιεε 
Μώ οιννοε, ινει.ε 'Γυι·όαι υπά ειΠοπ ειπάοι·π υπΙιοιιπππι ΙιΙἱοιι, άοεε πππιπάι ΜοΙιπιππιοοπ Μάι άοι· Βἱππάιπιο 
που ΒγπΜπ άἱε Β·ι·ιοοιιιεάιο Κπἱεοτἱπ νιετιΙιοιΙοπ Πεεε; Μάι ἱει ἱΙιπι άἱἱε πει·ϋΙιπιτε θι·οεειιιοτ άοε 'Γιιυε Πυ 
Β·ονιοε πἱάιτ υπικόαιππι, ει· Μι Μπι· άοι·οιι Βοιιϋάιοιτεπ πἱάιτ πυ Ιιοπϋτεοπ Β·οινυεει. Βοι 'Γυι·όοι ποΙι” πιπ 
@ποπ άἱε ιιτορΙιοιιεοΙιο Βι·ΙόΒιι·υπΒ· άοε Ηυπγεάἱεάιοπ ννορροπε, άἱἱε άοι· νοι·ΐοεεοι· άοιπ Κόπυ; ΒπάἱεΙΜε ν. 
εοιΙιει ἱπ άοπ Μυπά πιω , Με ινοιεΙιει· υπνοι·ισοππΙιπι· άἱε νοΙΙιεεπΒ·ο επι·ιοιιι. 

Βει· Ηειυρτινει·ιιι πομπινόι·ιιΒ·ετ Βοιυιάιι·οπιπ ἱετ άεο ειπ ΙἱπΒ·υἱειἱεπΙιά, άἱε Βιιι·πάιο τοιπ υπει·ἱεάι, 
εοι·ι·εά, πἱάιτ εο Β·οπννυπΒ·οπ Με άι άἱιο άοε Β·υτεπ 'Γιπόάἱ; Β[ιυι·επ άοε ττιιπεάειπυΙιἱππἱεάιοπ πωπω Ιιο 
ινοιιτεπά, άοι· Με Μπι Απίπιπε άοε ιππ. .!ειιιι·ιιυπάοτιε ἱπ άοι· Μτει·ετυι· ΙιοιπειΙιο ΜεεάιΙἱεεεΙἱοιι ποιιοι·ι·εοΙιι, 
ινάιτεπά ειπ άοι· Μπι-πιω άοι· Ηοιιπἱεάιοπ ΑυεΒ·ππο άἱἱε νοι·ππάοι·πάο Πάει· άοε πιοάοι·πιειι·επάοπ Βἱάιοπ 
Μιι·ποι·ε ειΙΙυπόιάΙιοπ Ιιοπιοι·Ιιιιιιι· Μ. - ΒέιπΙαιι'ε νοι·ειιιιυ, Μπι ΙιοπιιΒ·επ, Μ ι·άποπ υπά ιποιοάἱεάιοιι ΡΙυεε 
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άει· νει·εε ιι·εινοΙιιιτειι (Πιτ ι·ιιιιιι ιιιιά ΙιοΙιιει·ιΒ·, ννοΙ' τω ]οιιο Ζειτ ιπιπιοι·ιιιιι νοωιΒ·ιιοι. Πιιιι ιιιοοιιτειι 
'Γιιιόάι'ε οιΙΐ- ιιιιά εννϋΙΐεἱΙΙιἱΒ·ε, ι·ἱει·πειΙιΒ·ο Βιι·οιιιιοιι ιιιοιιοτοιι ει·εάιοιιιοιι; άοεειιιιΙΙι ινόΙιΝε ει· ιιιιειι άοι· Αι·ι 
ιιιιι.ιιοιιει· ω” ΚιτάιοιιΙιοάοι· άἱε ιιοιιιιποοιιιιεἱΙἙιἱΒ°ε ΖοιΙοο, ινειάιο, Μάι άει· εοοιιετειι ιιιιά εννϋΙΓιειι ΒιΙΙιο 
άιιι·ειι ΒιιΙιεριιιιοτε ιιιιτει·ιιι·οοιιοιι, νοιι εεΙΙιετ ιιι εκει ΗΠ!!ειι Μιιιιιι, άοι·ειι ει·ετε ιινϋΙΐ, άἱε εινοοιτε εἱεοιιοιι 
ΒἱΙΙιοιι πω, ιιἱοπιιτειι νοτιιιἱοπ ετ άἱιο πι ιιι'ιιιΠΒ·ε ΒιιεΗιοιιι· άοε οιιιιοοιιιιι ιιιιιιιΒ·οιΙιειΐτειι Βειιιιοε, ιιιιά ἱιιάοιιι 
ει· ειοάι ἱιι άἱεεειιι Βοιιοιιιιι Πάει· ΙιεννεΒ·ειι Ιιοιιιιτε, ΨΥΞΗ' ει· Μάι ννειιιΒ·ει· μεινυυμπ, πι Βϋει:ειιιιϋεεει·ιι ιιυά 
Ιοει·ειιι ινοιτεεωνιιιι Ζωιωιι πι ιιοιιιιιοιι. Βιιιιοι ἱει Βιιιιιιειἱ Με άοιι Βιιγτιιιιιιιε ειιιιιΗιιάΙἱειιοι·, ινεεειιιιΙΙι εειιιο 
νεται οιιάι ειιιΒ·Ιιοι·ει· ειιιά. Βειιι Βάιοιιιιι. Ιϊιεετ εἱειι ΐοιΒ·ειιάοι·ιιιιιεεειι ειιιεάιιιιιΙἱάι ιιιιιοάιοιι: 

-».εν- -ε.α:ιωκ- --εωνν.. 
. 

1- `έ ζ ἔἔΐ 

ΝοοιιΐοΙΒ·ει· Μιά ει, Ρετει· Μοιἱιιε (15'70) ιιιιά Αάε!ιιιι (1599) ιιιιεποιιοιιιιιιοιι, Ιιοιιιο; εοΙειιο άἱε Με Βάιοιιιιι. 
ιιιοάἱ!ἱεἱτιειι, οΙΙει·άιιιΒ·ε. Βοιιιι Βοε·έιιι'ε (|587) εοοιιεεειιιΒ·ε Βτι·οιιΙιοιι, άἱε ΙΙγεωνι (Με) ιιιιοιιιιιιιιιτε, 
ΗΜ οΙιοι· ἱιιι ιενιι. .!ειιιι·ιιιιιιάοι·τε νετνοΙΙΙιοιιιιιιτο, ειιιά ειΙΙοτάἱιιΒ·ε ο!18 Βιιιιιιιιΐε Βιι·οιιΙιο ειιτειιιιιάοιι. 

ε. ε. 

Ρειει· .ΙΙοειειι. - 8ειιι Νιιιιιε πω! εειπε Ι.εΙιειιειιιιιεΜιιάε. - Βειιιε ιιιιΓ ιιιιε ιιε!ιοιιιιιιειιειι ιιιιιι νει·Ιοι·ειιειι 
8ειιιιΠειι. - Με ,,'Ι'οΙάι”. - Με ΤοΙάι-$ει8ε, άει·ειι ΑΙΜ” ιιιιά Ρει·ιιιάειι. 

Αιιε άοιιι Χ)Ί. .Τιιιιιάιιιιιάοι·ιε ἱει ιιιιε άειε ΑιιάειιΙιειι ιιινοιει· ,,.!Ιοενιιι” ειιιΐΒειι·οιιτι. Βετ ειπο, ειιι 
ΖϋΒάιιιΒ· άοι· ννιττειιποι·Β·ει· ΗοοιιεειιιιΙο ιιιι ω” 1560, ιιιιά ιιειειι εειιιοι· ΒϋεΙάιοιιι· ἱιιε νιιτει·ιοιιά Ρι·εάἱΒ·ει· 
πι Βειιιιειιιι, πυτάει 1562 άιιτειι ΒοιΙιετιιιοι·ά ειπ θριει· άετ άιιι·άι άιο Βειιι·ε άοι· Ρι·ϊιάοετιιιοιιοιι ΙιιιιειειιτΙιεΙι 
εειιιοτ ειΒ·ειιοιι ΒειιΒάιοιτ ἱΙιιι ποΐειΙΙοιιάοιι ΖννοοιἘεΙ; άεε οιιάοι·ιι Νοιιιο Με, Με άοε νει·ΐιιεεει·ε νοιι ,,'ΓοΙάἱ”, 
ιιιιειι Ιιοιιτ επι 'Βιμ πι' άοιι Βἱριιειι άεε ιιιιΒ·ι·ιεάιοιι νοΙΙεεε Μι. Βει· ]ϋιιΒ·ει·ε Βει·ι¦ιο¦οιιι!ἰἱάεε ἱιιάοιιτι!ἱεἱι·ι 
Βειάο, ειπε οά·ειιΙιιιι·ειιι |ι·ι·Πιιιιιι, ννειε ιι.ιιεεει· άειι εειπ νοι·εειιιοάοιιειι Βεποιιειιιιιειϊιιιάοιι Ιιοοιάοι εάιοιι άιιι·ειιιε 
ωιειιι, άειεε οιιιἱΒ·ο νοιι άοε ειν·οιτειι .!Ιοενιιι'ε Αι·ποιτειι ιιι άοιι .!ειιιι·ειι 156!ι-74, ιιιιά εοιιιἱτ ιιοάι άοε 
ει·ετει·ειι 'Γοά, άει· εἱειι 1562 ειιτι·ιιΒ·, νοι·ΐοεετ ειιιά. Πειιι·ιΒ·οιιε Μ: άοι· ειΒ·ειιτΙιειιο Νειιιιο άοε Βιειιτει·ε 
Βειγιιιεε (Βει·ιεειιε ΙΙοενειιιιιε εειιτοιΜ ει· εἱειι εεΙΙιετ ιιΙΙοιιΠιιιιΙιοιι), εοιιι νοι·ιιιιιιιο ,,Ι¦οενειἱ” άοιιτεοι Ιιϋειιετ 
ιι·ιιιιιιεειιοιιιΙἱάι ειιιηειιοε .!Ιοενιι Με, ινειάιεε ἱιιι Κι·οεειιιι.ει· Οοιιιιιιιτ ιιϊιάιετ ΒοιιιΙγό Β·οιε,<;ειι, ιιοοάι Ιιειιτ ειι 
'Γαμ ιιιοοιει άιιι·ειι ιιεΐοιιιιιἱι·ω θιιιιιποιιεΒ·ειιοεεειι ΙιοννοΙιιιτ Μιά. Ιιιι .Βιιιι·ε πιει άιιάοιι Μι· ἱΙιιι ευ Βιιιτιιιέιι·, 
ἱιι άϋι·!!ιΒ·οι· Βεεε, ινο ει· Με Βοιιοιι άοε ΙιοοιΙἱΒ·ειι Αιιοετεοιε ΡιιιιΙ εάιτἱεΙι. ΒιιΜει· Μια: ει, Με εε εεΙιοἱιιι, 
Με Βειιιιιιιιοιετει· οάοι· θιιτειιοιοι·, οάετ Ιιοοιάοε ειιΒ·Ιοιειι ιιι ΚιιειιΜιά, ειιιοιιι ἱιι άοι· ΝΕιΙιο εοιιιοε θειιιιι·ιε 
οι·ιεε Ιἱιοποιιάοιι Κιτειιάοι·ΐε, ινο ετ Ι570 εοιιιοιι ΡτοΙοιιιοιιε νοι·ΐειεειο. ΒιοεειιΙιοιάοιι Αι·Ιιειτειι ΒιιιΒ·ειι νοι·οιι 
ιιοειι ἱιιι πω, 1588 εειπ ,,ΑΙοιαιιιάοτ άοι· (ιιτοεεε”, ΐει·ιιοτ εοιιι ,,()γι·ιιε”, εειπ ,,ΝειΙιιιάιοάοιιοεοι·” ιιιιά 
ειιιάοτε ννει·ιιοο, άἱε νιοιΙοοιειι€ τω ιιιιιιιοι· νοι·ιοι·ευ ειιιά. Βοιιι ειιΜει·εε εωωιιι, άοε Μι· ποιιιιοιι, εειιι·ιοιι 
ει· 1574: εειπε ,,θεεειιιεΜε νοιι άοε ινοιιιιιοι·ϋΙιιιιτειι ιιιιά ιιιοτιιινϋι·άἱΒ·ειι ΜΜΜ Με ειιιεΒ·οπειειιιιοτειι 
'ΓΙιιιτειι ιιιιά Ηοιάοιιεάιειίι”, ιιιιά Ιἱεεε ειο, ιιειάι .!ειιιιοινιάι, ιιοοιι ιιι άοιιιεοι!ιοιι σε”, ειι ΚΙειιιεειιιιιιιιΒ· 
άι·ιιοιιειι. ΙΜε ιεἱεεειιάο ΑΙιεπιτε άἱεεεε νοιι Ζει ιιιι Ζειτ Με ειιιιι ΙιοιιιιΒ·ειι 'ΓειΒ· ιιι ιιιιιιιιιιιμιι ΑΙιάι·ϋειιειι 
πτει· άοιιι πιει νοτΙιι·ειτεοιειι, άΙΒ·οιιιειιι Ιιοοιἱοιιτειι ννοιΙιάιοιιειιιειΒ· άἱεΠι·ειιάιο άοε Β·ΒιιεΙἱειιοιι νετεειιινιιι 
άοιιε άοι ιιΙτειι Αιιεμποιι ειυ, ευ άειεε άἱε !ὶΙιεετε νοιι άοιι ιιιιι· Ιιοοιιιιιιιιτειι Αεει-Μευ άἱε Ρι·εεεΙιιιιιποι· 
νοιιι ω” πω: Μ, επι άἱε Μι εοιΙιετ ποινιεεειι κετ. Βειάοι· ἱετ @ετ άοι· 'Γεια άιιτάι άἱε οΓιιυοΙἱποιι ιιιιά 
ἱιιιιιιοτ εοι·Βάοεειι Αιιι)ιιΒ·ευ εο νοτάοιάιτ, άειεε ιιιειιι ιιιιιι ινοιω, εουάοιιιι @ππο Βττοριιοιι ΐειιΙοιι, ιιιιά Με 
άιιι·ειι άοι· Ρειάοιι άοτ Βι·Μιιιιιιιιέ εεΙΙιετ Με ιιιιά άο άοκι ειιιΐιιιοιάεε:ιιιιοιι Βεεει· ειιτΒ·Ιοοιτει. Βο ποε-ι Β·Ιοιειι 
Ιιοι άοι· εοοάιετειι Βιι·οιιΙιο ιιιάιτ πω· άειε ΑΙιΙιιιοοάιοιι άοι· ἱιι άοιι ει·ετειι ΒιιειιετιιΙιοιι άοτ Βιι·ορΙιο "Μιοε 
Β·ειιοιι ννιάιιιιιιιΒ·, εοιιάοι·ιι ειιιειι άειε νει·εειιινειΒ·ειι άοι· Απ ιιιιά ννοιεε Με 'ΓοΙάἱ ιιιιειι θΐειι Μπι, μ εοΒ·ιιι· 
άοτ ΝΙειιιΒ·οι ειιιοε νειάιιιιιι ι·εεειιε Ιιοι άοιιι ρΙϋΜιάιου Ποιιει·Β·ειιιΒ·, άειεε Ιιἱει· ειπ Βτϋάι 'Μια ΐειιΙοο. ΑειιιιιιεΙιο 
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Βϋά:ειι ιιιοιειιοιι εἱάι Μάι ιιιιοιι άοτ 27., Μ., 82. Βιι·οιιιιο ι”άιΙΙιιιτ. ΒιιΒ·οιιιεε (1794) εειιοοιιιτ ιιοάι ειπε εΠετε 
ιιιιά νοΙΙειϊιιιάἱιι·ετε ΑιιεΒ·ιιιιο ποιιϋωι πιυ ΜΙιΜ, άο ει· ιιι εειιιειιι '!'οΙάἱ ποε ΑΙιοιιτειιοι· άοε ΒετΒ·τΜΙιοε 
ιιιιεΙι .!Ιοενει νιοι νοΙΙειϊιιιάἱΒ·οτ Με. Με εε εἱάι Μάι νοτιιιιΙιειι πιειΒ·, .Ποενιιι'ε νετάἱειιετ ΙιοεειιτϊιιιΜ 
εἱάι ιιι άἱεεειιι εωωιι ω άἱε ΠοιιετΙιοΐετιιιιΒ· άοι· ΒεΒ·ε, άοιιιι εειπε ΒειτετειιιιιιΒ· ἱει ιιἱάιι ιιιιτ ι:ιιιιετΙοε, 
εοιιάοτιι ϋιιετιιειιιρι οΙιυιο ΑιιειιιΙάιιιιΒ·; εειπε εννϋΙΐειΙΙιιΒ·ε ΖοιΙο, άοτειι νἱετ ειπε Βιτοριιο-ιιἱΙάοιι, ινειάιε 
Μάι 'Γἱιιόάἱ'ε νοτειιιιΒ· Μι Βάιιιιεεε ετετε ιιιιτ οιιιετ Βιιιιε νετΙϊιιιΒ·ετι Μιά, ΙιοοΙιειάιτει ννοΙιι άἱε οιιειιτ 
ιιιάετειιε, άοάι ιιἱάιτ ἱιιιιιιοτ; εο εΕοιι© εε Μάι πιἱτ άοιιι Βιιι.τΙιιιιιιε. Βιιεε εάιοτ άοτ ειιιΐειειιοιι, ιιιιἱνου 
ΒτΜιιιιιιιιΒ· εἱιι Β·εινιεεετ Βοιι ιιἱάιτ πιω ιι·ἱι·ά ]οάοτ Βεεετ νοιι Β·εειιιιάοιιι Βἱιιιιο ΠΠιιειι. 

Βε ννιτά υιειιι οΙιιιο Ιιιτετεεεε εειπ, Ιιοι άἱεεετ ΘεΙοΒ·εκάιοιι άἱε Βριιτειι ιιιιά Με ΑΠετ άοτ 'Γοιάι-ΒιιΒ·ε 
εάΙιει ειι ιιτϋΐειι. Πιιεετε θεεειιἱάιτειιϋάιοτ εάινι·οιΒ·ειι ιΉιει· ΝΗάοε Μάἱ, εάιννἱεμιι άιοτ ιιἱάιι ιιιιιιιοτ. 
Ήοενειἱ ειιΒ·τ: ,,ιάι Ιοεε ννειιιΒ· ίΙιοι· ἱΙιιι ιιι ΟΙιτοιιιποιι”; άεο Βάι εε ιιοάι Β·εεειιἱάιάιάιο Βιιιιι·ειι 'ΓοΙάἱ`ε ιιιι 
Χνι. .!οιιτΙιιιιιάοτι, οΙιινοΙιΙ πιιπ· ιιιοιιτ ινειιιΒ·ο. ΗιιιΒ·εΒ·ευ ιάιτε πιτ εοιιιοιι Ζω εειιι Αιιάοιιι:ειι ιιοάι ιιι άοιι 
Μεάοτιι άοε νοΙΙιεε, άοιιιι ινειιυ Μάι .!Ιοενιιι εοιΙιετ ΙάειΒ·ι: ,,Βιο Μεάοι·ε“ιιιιΒ·ετ νοτΒ·εεεειι ιιιτε Ράιειιτ,” εο ΙΠ81Β' ετ 
ποΙά νοτιϋΒ·Πειι άιο Βἱεάοτάἱάιτετ εοιιιοι· Ζοιτ άειτιιιιτετ νοτετειιοιι, άει ει· Μάοι·εννο, ινο ει· άἱἱε Βεειιο ιιι άοτ 
εωτι άειτειοιΙι, εἱάι ο!ΐειιιιιιι· Μΐ οιιι νοΠιεΙιοοπ Ιιιοεἱοιιι. Ζιι ΙιιοοπΜετιι ἱει εε ϋΙιτιΒ·ειιε, άειεε .!ιοενιιἱ άἱε 'Γειά 
ΒιιΒ·ε ιιἱάιι νοΙΙειϊιιιάἱΒ· Β·οΒ·οιιοιι ιππ. Νοάι Μ ΒιιΒ·οιιιεε Ζοιτειι Β·ειιι σε μεάιτιοιιοιιο ΡτοΒ·ιιιοιιιε άοτεοιΙιειι. 
και υιιιιιιἱάι Ιοιιτετετ ιυ εεἱιιοιι .!οιεε 'ΓότιειιοτεΙι εοιιιι νοιι 'ΓοΙάἱ'ε Αιιοιιτειιοτιι ωιωιιιιι, εειΒ·ι ετ: ,,ἱάι Ιιιάιο 
εεΙΙιο ιιι ειΙτειι Ρειριοτειι Β·εΐιιιιάοιι.” Ηιιιω ετ ειο άοάι, Μάι ειιεειιΒ·ειι·οιεε, ἱιι ιιιτετ μιιεειι Βοεειιιι.άειιΙιοιτ 
ωιιΒ·ειιιειιι. Ρετιιοτ Β·άι εε Βριιτειι άἱεεει· ΒειΒ·ε ιιι άοιι ιιιιεττιεειιου Βιιτιειιννϋτιετιι, άἱε εἱάι Μιετ ιιιιτ Μΐ 
'ΓοΙάἱ'ε ια·ιτροτΙἱειιο ΒιϊιτΙιε ιιιιά Μΐ εειπε Αταιιιάι ΙιοπἱοΙιοιι, ινοιάι Ιοιπτετε ]οοποοιι ιιιιτ άουι θεἱετε άοτ ΒιιΒ·ε 
ιιιάιτ ιιιι ΒιιιιάιιιιΒ·ε ειοιιι, ιιιιά ιιΙοεε νοιι Βἱιιοτ Ρετιοάο εεἱιιεε βοιιοιιε Β·άτειι ιιιειΒ·. ΒιιάΙἱἱάι ννιιτειι ιιοάι Με 
πιτ ]ϋιιΒ·ετειι Ζοιτ ειιιιΒ·ε ννιιΠειι-Ποιἱάιιἱειι Μι Ψἱευιοτ 'Ποτε άοτ ΡεειιιιιΒ· θΐειι ειι εοιιοιι, ννειάιο άἱε νοΙι:ι 
ειιΒ·ε Β·ΙοοιεΙιΐιιΙ¦ε 'Γειά Μεάιτιοιι. 

'ΓοΙάι'ε ΖειιιιΙιετ ποιτάΐειιά , Με άοι·εοιιιο ιιιιάι .!Ιοενεἱ ιιιιτετ άοιι ΚϋιιιΒ·ειι Οεά Ι. ιιιιά Βιιάινις άοιιι 
θτοεεειι Β·οιειιι. Ζιι ΡΜΙ Βέιάιιτε Ζειτειι (Β·οιι. Ι6??, ή· 1733), άοτ άἱἱε Βερ: ιιι ιιιι·ετ ειΒ·ειιτΙιειιοιι ννιομ, 
άοιιι ΝόΒ·τέιάοτ Οοπιιιιιι, Β·οιαιιιιιι, ινιιτ 'ΓοΙάἱ εάιοιι άοιιι ΗειάοιιΙιτειε Κάιιι,ιι·ε Μειάιἱιιε οιυνοτΙοοιΜ. Αιιάι 
ειι5τετ, ειε ΒιιΒ·οιιἱεε εἱάι ιιιιτ ἱΙιτ Ιιοΐειεετο, Με άιο 'Γτειάἱιιοιι άευ Ηοιάοιι άοιιι ΚωιΒ· ΜοιτΙιιιιε ΙιοιΒ·εεοιΝ, 
ἱΙιιι Μπι ΜιτΒ·Ιἱεάο άοτ ΙιοτϋΙιιιιτειι εειιινιιτπειι ΒεΒιοιι, Μπι ΒάιΙοεειιειιιιτπιοιιιι νοιι ΒιοΒ·οάἱιι ιιυά Ιιοι άοτ 
ΒειιιΒ·ετιιιιΒ· νοιι Βιάιιιεε επι οιιιοιιι άοτ ΠιιτετΐειάΙιεττειι Β·ειιιοειιι. Μοιιιοτ Αιιεἱειιτ ιιιιάι ιετ άιο Ί"οΙάἱ-ΒιιΒ·ε 
ειπ Ποιιοι·ΙιΙοιιιεά άοε ιιιγιιιιεάιοιι ΗειάοιιφειιιιΙιετε άοτ Πιι,άει·ιι, ιιιιά ιιιοάιτε Με ιιιιεετιι νοτάτετιι άειε ,ιτε 
ννοεειι εοιιι, ννιιε Με άου ΗοιΙοιιοιι άἱε ΒιιΒ·ο νοιιι Ηετάάεε νεπ, ιιι ινοιάιετ εἱάι Με ΑιιάοιιΙιειι πιοιιτετει· 
ΜεεετοτάοιιτΙιοΙιιοτ Ιιιάἱνιάιιιιιιιϊιτειι νοτειιιιΒ·τε, άοι· ιιιιιοοΒ·τιά ιιιιγειεειιοτ Κτιι.τι: ιιιιά θεινοιιάιιιοιι, Ηάάοιι 
ιιιιιιιιοε ιιιιά τιΝετΙἱάιοτ 'Γτειιο; άἱιοεε ΒιιΒ·ο ιιιιιτε εἱάι .!ειιιτΙιιιιιάοι·τε ιιιιιάιιτάι, ιιιιειιάοιιι ιιιιιιιάιε ἱΙιτετ 'ΓΙιοιΙο 
νοτΒ·εεεειι Μιτοπ, ιιοιιε εἱάι ΙιοιΒ·εεοιΙιειι, ἱιι άοτ ΠεΙιοτΙἱεΐετιιιιΒ· νοιι Ζω πι Ζοιτ νοτιιιιάοτι ιιιιά νοτ]ϋιιΒ·ι. 
Βιο ΙειιιΒ·ε ιιιιά ιιι άειε νοΙΙιεΙοιιοιι τἱεΐ ειιιιζι·ειΐειιάο ΒεΒιετιιιιΒ· άοι· ιιυΒ·τιεάιοιι Αιιιοιι'ε, ινοιάιο άιιτάι άἱε 
Νευιιοιι ἱΙιτει· 'Γειιάοιιπειι ιιιιά ΠιιτετιιοιιιιιιιιιΒ·ειι, άιιτάι ἱΙιτ θάιιά: ιιιιά ἱΙιτ:: θτοεεοττἱΒποοιτ άιο ΐιιτετειι Ζοιτειι 
ίΠιοτεττάιΙτε ιιιιά νοτάιιιιΙιοιτεο, ιιιιιεετε Μάι άἱε νοΙΙιεάἱειιιιιιιΒ· ιιιιι ιιοιιειι Βιοάειι ΙιοΐτιιεΜειι, ιιιιά ινιιε νοιι 
άτειι Βει,ιέ·ου νοτΙιιιιιάοιι ινιιτ, ινιιτάο ιιιιτιιιιτει· ιιι άἱεεεε Ζειτάτει· ϋΙιοτεεΜι. Νειειι νοΙΙιεΠεάοτιι ιιιιά εειιτι!! 
Πάιοιι Βιιιιτειι άἱἱεεετ Ζειτ ετεΙΙτε, Με ιι·ιτ Με άοιιι ιιιιιάτε εοιιοιι , ΙΙοενει εάιιειι 'Γειά ειιειιιιιιιιοιι , οΙιιιο 
]οποάι εἱάι άοτ νοΙΙειϊιιιάἱΒ·Ιιειτ ου ΙιοΠειεεειι. Ιιιάοεεειι ιΜάιτε ιιιιτ Μειάιἱοε Οοτνἱιιιιε οιυε ιιοιιο Πειάειιποιτ 
επΐ, ινοιάιο άἱε Ζω Βιιάιι·ιΒ·ε ἱιι άοι· Βτιιιιιοι·ιιιιιι· άοε νοΙι” ἱιι νετιι·εεεευιιοιτ άτιιιι;;τε, ιιιιά εο Με Με νοΙι 
Μάι άἱε 'ΓοΙάἱ-ΒιιΒ·ο πιτ ΒτΒ·ιιιιιιιιιΒ· άοε εοτνἱιιἱεάιοιι Ηειάοιιιιτειεεε ΙιοιιϋΜι ιιι άοτ νοτειιεεειειιιιΒ·, άειεε 
άυ εο ΙιτάιιΒ·ετ Ηοιά ιιοιιιινειιάἱΒ· άοτ εειιινιιτπειι ΒεΒ·ιοιι υυά άευι ΙιεετΓάΙιτετιιτοιιε άἱἱεεεε τιιτετΙἱειιοιι 
ΚϋιιἱΒ·ε ειιιΒ·ειιϋτειι πιιιεετεο. Μι Με άἱε εοτνιιιιεεΙιιοιι Βειιιἱυἱεοοιιποιι Μάι ιιοοιιοιι άοτ ιιοιιοτειι , άοτ ιιιιιω 
εάιοιι Ηοιάοιιπειτ εἱάι ετΙιιοιτειι, ει·ιιιοιτ εἰειι πιιτ άοιιεοιΙιιοιι νετΠοοΜειι Μάι άιο 'ΓοΙάἱ-ΒιιΒ·ε, Με άοτειι 
ιιοιιοτε νετιιιοιιτιιιιΒ· άοτ ΉιοἱΙ άοτ ΠάιοτΙιοΐετιιιιΒ·ειι Μειιεοιιοιι ἱει, ιι·οιάιοτ εἱάι Μ άἱε Βἱεεειιιιιιάειι άοε 
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ο!ΐιιοιι 'Πιοι·εε ιιιιΒ·εεάιΙοεεειι, ιιιιά ει·ει εειτάοπι Με άοιιι νοΙΙιειιεινιιεετεειιι εάιννἱιιάοι, εοιτ νειιάειΙἱεάιο Ηέ'ιιιάο 
άἱεεε ινιιιιάοι·ιιιιι·ειι ΠεΙιειΙιΙοοιΙιεοι ειιιΐει·ιιτ Μάιοπ. Βιιεε άοι· Κει·ιι άοι· 'ΓοΙάἱ-ΒιιΒ·ε, ειι άοιι εἱάι ιιιιιιιάιο 
ιιιιάει·ε Βιμ ειιποεεωι, οιιιο Μι·Ιάἱάιο Ρει·εοιι ιιιιά Ιιειιιο ειιειι·οετε Ιάοοο (ειναι άἱε άοι· Μι·ροι·ιιάιοιι Κι·ειΠ) 
ννετ, ποινοιει άἱε Ιιοιιιιιιιιεεε άΙΒ·ειιιοοιιι ειιΒ·ειιοιιιιιιοιιο Αιιειοἰιἱ:, ιιοειι ινειειιοι· :Με ΜγΠιοιι νοιι ινιιάάἱεΙιιοιι 
Ρετεοιιο6ιι ἱΙιι·ειι ΑιιεΒ·ειιιΒ· ιιιιιιιιιοιι, Με εἱε ιιιιειι ἱιι άοι· ΡοΙΒ·ε ειοάι ειιτινιάιοιτειι, νοι·ειιιάοι·τειι ιιιιά ινιιοιιεειι; 
άοεε Μπιτ 'ΓοΙάἱ ννοάοι· ιιι ΒιιάΜΒ·'ε , ιιοοάι πι Μεωιἱειε Ζοιτειι Β·οιειιτ, ιιιιιΒ· ννοΙιΙ ιιιιοιι άειιιιιιε ιιετνοι·ιειιοιιτειι, 
άειεε εοννοΙιΙ άἱε Β·ΙοοιάιποοιτιΒ·ειι ΟΙιι·οιιἱΙιειι Μιάετ ΚϋιιἱΒ·ε, Με άἱε ΗοΐΒ·εεάιἱεΙιτεάιτοιΙιοτ Οοτνιιι'ε ιΉιοι· Μυ ειπ 
τἱεΐεε ΒιιΙΙεαΙιινειΒ·ειι ΙιοοΙιοειιτειι. Νοιιειάιοοι Με εε ω, άειεε 'ΓοΙάι'ε νοτει· Βδιάυ ο (ἱιειιτειιτιιιε) Β·ειιιιιιιιτ 
Μιά; άειεε άἱεεε άοι· Νειιιιο άοε Ηειάοιι ειιιει· ΒιιΒ·ε Μ, άοι· πω· Ζοιτ ΚϋιιἱΒ· ΒιιάινιΒ· άοε θι·οεεειι ;;οιειιι, 
ιιι άἱε ΗϋΙΙο πω, ιιιιά νοιι άοττ ιιιι·ϋά‹ε·οιιοοιιι·ι, νἱεοιε ινιιιιάοι·ιιοτε ΒἱιιΒ·ο ει·ιδ.ΙιΙτε; άοεε ειιάΙἱάι ειιοιι ]οιιοι· 
ΗϋΙΙειιΜιι·ει· Β ό ι·ἱιι ο Ιιοιεετ, άοι· άοιιι Κ6ιιιΒ·ο ΒἱεΒ·ιιιιιιιά άἱε Κιιιιάο εοιιιοι· Ιιί'ιιιΜΒ·οιι ()ιιιιΙοιι Β·οιιι·ιιεΙιτ. Βἱιιά 
νοΙιΙ άἱεεε άτοι Βδι·ιιιε ιιιειιτ τω· ειυ ιιιιά άἱεεεΙΙιε εγιιιιιοΙἱεάιο θεετειΙτ ευ ιιιιΙτειι, πιτ οιιιο ετει·εοιγρε Ρει·εοιι 
άοι· ιιιιΒ·τἱεάιοιι νοΙΙιειιιϊιι·άιοιι 8υ8 άοπι εΙιτἱετΙιοάιοιι ΖοιτιιΙτει·, Ιιοοιιιοιιι .!ιιιιι·ιιιιιιάοι·ι ειιεεειιΙιοεεΙιοάι ιιιιΒ·ε 
Ιιϋι·ειιά , τω οιιι άου Βι·άΒ·ειετει·ιι νοτινιιιιάτεε ννοεειι, ιιιΒ·Ιοιειι πωτ 'ΓοΙάἱ'ε , άοι· Β·ΙοιειιΐεΙΙε ιιἱάιι Βἱιιοιιι Ζώτ 
ιιΙιει·, εοιιάοι·ιι ιιιοιιι·ετειι ιιιιειι ειιιιιιιάοι· ειιΒ·εεειιι·ιοποιι πυτάει, ιιιιά ΙιοἱιιιιΙιο :επι ΒγιιιΙιοΙ ϋΙιοτιιιειιεε¦ιΙἱάιοι· 
Κι·οΠ: ινιιι·άο? ΙΜάι ἱιι άἱεεειι Πιιτει·ειιοιιιιιιΒ·ειι ινοιτει· ιιι Β·οιιοιι, νοι·πἱἱετετ ιιιιε άειε πιά: ]οάοιιι 'Βιμ ιΔιιοιιι· 
ιιιιά ιιιοιιι· ΠιιιΙΙιιιι·ε νει·εάιινιιιάοιι άοι· ιιιιΒ·ι·ιεειιοιι νοΙΙιεπι€ιι·άιειι ιιιιά ΒιιΒ·ειι , εο Με άἱε ΒοτΒ·ΙοειΒ·Ιιοιτ ιιιιεει·ει· 
νΜετ, άἱε άιοεε Μιιιιιΐεεωτιοιιοιι άεε νοΙΙιεΒ·οιετεε Β·ειάιιΒ· οιοάιτειιά άοι·ειι ΑιιΐπειειιιιιιιιΒ· ιιιιτει·ιοεεειι Ιιιιιιοιι. 
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