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Ν. Ι Ο,ΠΑΠIΙΧΟΟΟlλΟΤ 'Ερμ~V8!ιt το. 'rμνοο ταυ Άββ.χούμ. 

'!ν Ά&ήνu;, τύπ~ ΒλΙΣlJTοσ 1894. - n2p'Tf1iιm; ιv.ιJ. "'po~. 

·4yνωcτoν κ6τι «Χρι6ιΖ.; ~XΜ~f,ν , '.166tι:xoGμ' ,ςρ6δtjλιιν 

δμctς δτ~ ιiνfjxιν εΙ.. την σχολή ... ίυΙνην πΡοφητQν, ~'tt .. ται μΙ'Ι'ι.-

ατ~ ίδυσφ6ριι ίπΙ το νι~ tpott1J, ην ιΙχ" Η6Ί1 δ '/toALttxb; βlα; 

πι:ι.ρ' 'Ε6ρΧΙoc.; citto τfj; ίποχ1j; toO ΣCιλωμlί:ινΤΩC. T6tt ιιcrιιχθη 

χ.Ι Ιν Π«λCΣtoτΙγ; lξω&εv fι 'ItOAutiAttcr:, χlχl (X~ 'tιι.u't"Q πιι:poμcφ

tο"Oaα.ι 'ItLlσtV; των tσxupffiv, οι ά;δόν~τo~ xιxτιδυνι:cστιυoντO ~ 

ίxpι:ι.όyιxl;;oν, οΙ ΠΡΟιΡf}τa.ι το!) λΜI) - δ:6τι εΙχ" τοιοUt.u; Χ41 ~ 

«uAi) μετ!k τοΙ) ιXptatoIψe:ttxol) Ο!ίΤΩ); ιtπι'!'ν χδμμι:ι.τ"li - όΙΙ$τ?ιφον 

την δuσGCΡΙcr.uι"v xa~ 1 ... δv6μιι'Π το!) 6100 ΙxΤΙρuττoν t1~v iX."1G:&Q

αύνrιν χα1 την tUΘΎt,IUI ιΙς τa:ι; ~v\t'JI.xι\; σχ.'oεtc. 'A.)J.' οι ωJ.oι 
ΙΧώφιυον ιΙ; _&:c διιιμι:ιpτup'fιαιιc χα! oιov6tclIΣ;, tμ.:ιtT,~ο,' ~) τi: 

πι"Ι 6εΙ<χι; δ!χηc οιοi%rμ«τc:c ι1Ρvcυμtνοι την !νωθ:Υ 4ttίδλιψι'tι ΙπΙ 

των ΔνθρωπΙνων. Ο ίι χ Ι σ τ ~ θ ι b; lliyo\l χιχι ά;πΙπ't1.'Cν π« ...... 
τor. Xor.λtvbv xa.t μετ+,ρχο"το την β{a.ν ώ; μόνον l5πλ~ν Ιπιx?or.τ~~ 

αιω; ίν tfj Ιν!aφ ~ot'Mνtxfj 1tiiλ'!j, ουτ! τιμωρΙα:ν οΙ:Ιτι lλΙΥΧον τοΟ , 
αuνuδ6τo; φο6oUμe:νο:. οι 'It?Oιpf}tor.~ δι.ν lσΤΙΡΥον αΙΥG'.lντι; την 

ν6ριατιχ~ν τor.ιιτην δ~a.Υωr'Jν, χαΙ υφ:ατΉUνo: τόν δωlyμbν τG'.lν 

ΠΕΡΙ tbν jkιroλt& ΙατηλΙτιυον οριμΙω; τ"; πρiεει; των , 1'01 ατιyμ.or.?; 

οί i:1tΟΥνώσεω. ηυxo'ιlΤO την παρΙμ6ιισtν 'tfjc ξεveχρor.t:or..) ~ Ιχor.ι. 

pcxixouv έπΙ "iI Ιπ:xειμΙΝV ιΙσ60λ-ο το!) lπιGρcμΙω;ι ον Ιθεώροuν 
Ιχτιλισtήν tf}; tιΙ:/Σ; ~υλ~σεω;. ΚαιΙ ι{,1α:ι μΙν ιU7jθ1; δτι 'Uιτό

πιν !oρτ~; μετεμελοο'lτο, βλΙποντες δτι ~ πλ1JrYι δΙν II~εpα:πε6ετoι 

';;).1." δτι οΙ 1'01 '(ΟΤς ιτ;ρ'YΜSΑιν ιXλaζΙνι; lιnφoκ:τoν τ" x~p6yμ.τ« tΙO, 
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ι~ιaxoν μ6vηv πιιyιix.ε~y των oetyG)y τ~ν xιiθcδoν το\) OOpl»tt~ 

ΤΙΙΡΟΙ;;, ti1; μΜτι'(οι; ΤQ;uτης: το(ί θιο\1 •• Aλλo'ts πω-ιν ~λπι.ζoν δ.ι 

το :κcι;xOY θaι ϊξιλιιπl δι&; τ~, &μέσοΙ) πα;pιμ.~ιiσιωι; Q;ότ(v τοΟ 

'Iι~υIZ-δι6τι οδτω πρέπιι νι3ι; λέΥωμεν, xa;l ουχ.Ι Ίεχι;;ι:1Ι - μαι:)ν. 

το; ν.\ elaEλιia-a εΙ, 'IepouaΙZΛij", Ιν μΙΥαλείφ W%t Ιaχυ1:, x~· 8, 

τρδπον Ιπεφά.νη δaιίx~, tuo6xTJaa νι1: &γωνισθτί :ιιο:Ι νι3ι; νιx'fιa-σ ι;r.u· 
'to; gίIto;: ί)π~p 'teti πeΡιοuσ{ο\,l ,,1)τοΟ λ/Χα!) πολεμοοντο; έ\'ιιντίον 

ιUλoφόλων . ΜΙ!:!:ν έμφά;ΥΙα\ν το~a;ύτην πιpιypιiφει δ Ά135::χοuμ εν τt1 

φδt, lφ' ~; φέραμεν τι3ι;; πιxpor.τηp~αει.. ~μι::Ίν. 'Εν t1) yUtGu6pqI 
ιxutOG μελώιϊιν~ περΙ t1); Ινιστώσηι; W%,:ιαχuaιω; των j;t.zσθιi· 

Ιων xa:t ClτpεΦOO:xGιν, δ προφή.,1ι; tuyx&'vltt ο:ttCΣσ!aι; μΙ:Υιχλα

cpmof1, ~ φo6εpιt;. Ό Ίεωu12; ιε!λι:ruνιι Ιχ 8lχιμ&:ν τJ,'j; ΣΙ1'C:r

τιχ";, xepa'oVΉaou, τοΟ Όλόμπου τούτο\'l τ~'" ΊσUΟG{~ν, τ~ πεp~

δωον ιcδτoν ~ιϊιι: xι:V.δπτιι τον oδpιcνoν XQ;t xc:tιχurά.ζιι την ί~' 

~Cntιt ΙΚ τ~ι: oteιdc /X.6toD X!PIXUvOVC, ut εΙς: 'Itliyt~t: tcuc τδποuι: 

τ1'jι: δt4β&σιώι: τοΙ.) ourmtιCPEt τ~ν ).oιμ~y χαΙ βΡΟΤC),Qιγιi ;.uWμc:τa:. 

-:[atlXta:t. xιx.t μιtΡιr -rf)v Τf)ν, ~Ιπτει ετιχστι.χόν βλιμμιχ Ι~;Ι -:διι: 

xώΡ2:Ι:~ χαλ tίI~J; ΧlΧt/Χ.?ρiοuσι.ν εν θρuμμc:σι το: MσβotΤ~ δΡη, 

υΙ χotθtζ&νοuσι τΟ;: πιλώρι/Χ. ύΨώ,μlχτα:, εφ' ων βiWΙζει. δ 2c6c. 
'Η civα:tpoπη IXrίτη -rf)c 0lχοuμΙνηι: OUytΙXPMaEt, αιι: ιΕΥ.6ι:, tbv 
Άeδα;xoUΜ xα;t !pxl!τ~ σu).λΟίtζΩμινοι: μη δ χδλοι: τσΟ 'J:ωιι4 

atv1t xtLtιi τιϊιν ποτα:μιϊιν, ol)c βλέπeι: "πηνωι: ιlνιχ:tuχωμΙνοu;' ιττο: 

δι.' ι1Ιρα;Ιa:ι: πτηcrεωι:, οΙονεΙ πινδρa:ΡΙΙ8υ, μιt",.σΤΡ~φεt τον λ6γον ';;~o~ 

τιιν6μινοι: :tpbc a:ότόν τον Πa:ντoQ(ιν/X.μoν xe:t !ον Ιρωτ~ 1 Μη ~ 
bpyή σοΙ) ιΤνlχ: ΙνιχντΙον -rf)c θI%λMσηι:, l:ιp' ~ν lλcWvtlt: τον Τππον 

σοΙ) xa:tdr; την ν:χηιΡ6ρον tιx.6t'l')ν πορεΙlχν; τ! ιx.!σθη;.:ιs t:i lce::r Ιν. 

tClw~t: το -r6eov O'ou, δι.α:τΙ όρόττιις: xQ(ta:; ποtc:μi)ν επι τ,ι: bt~ 

φa;νι!ιcι: τ1'jς: γ~ι:; ΕΙ, ΤΟ (nίμμιι αou -rp~μouar. τdrό δρη, χΙΙμa;ρ

ρο, ΠΙXΡΙρxoντ<ιt δρμητιχοΙ, ~ ι!βυσσο, μUxiιta.ι, a;ότ', ό oδριx.νb, 

CNYflXpιiσaatlXt. 'Ο ~λιoι:, ~ σελ~τη αιχρ:ιϊισιν ιiπΙνotν'Π τ~, ιχ

iPtQU λjμψιωι: _ ii)y x.ιpcwyΘν σου χ..ι ~1I;OxωpClOQΊV ,ι, τιi ιιx"t 
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Υφμ.τ" ιWt/iJv. llpb~ tl ota:cnt~εLC την '(~ν Orι1ω~ Ιν cira:wιttτη· 

0'1', χαΙ cί:ιpyιαμΙνoι; πιιτ'ααιις: ta:, χώρα:ι;;; 

ι Αλλ' δ θεοι; οεν λόιι. τ~ν ιbτ:opί«ν εΙ; tbv ~μιτεpoν προ

~την, ιίστιι; auΥxeντρούμενο; πρΙν, δι&: πεΡΙ!ΡΥaΙ,) !Jattpov aχ~μι:r;

το;, rvcoatQU xι;r.Ι &:AAoθev t1jt; Ι6ρa:ϊχfjι; πσι~σιω; - Ψιχλμ. ΡΙΓ'. 

'υθ' ο'. ~ ΡΙΔ ~βp. 7-8- iiΠΙ:Ι:'ιt~ εΙ; ίoι;UtQ\I ΗΥων δτl το θ!~ 

μιt πι:ιφ!στηαι την e:Zo;; σωτηρ(ιχν τοΟ λιχο;) .ου xa:t ' '(οΩ lο!α:; ι,υ.ο. 

y1jr; β«φιλέωι; lxatpa:tt!a:.,. το!) 'Jecou!i, ει" δλε8ρον τίi).., βιlXlιe'l qt 

ouνιxαtG).", οΙτιν.; ουδεν ιfλλo ~ μηχa:vιίιιιτlXC. τήν ιεόντωαιν των 

πτωχιί)ν. 'Η O1ttlXa{a: ,Ιρει τον τρόμΟΥ εl.. τα: !ντόαθlQ; του -ωΙ 

χο:το:χηλεΤ τα ώt&: ΤΟΙJ • • • • • • • dua: αυνΙρχιτο:ι tx τοΟ 

,66.1,1 του 1\1\106) ... δτl 'Utιk τήν :χρΙαιμον ~μέρa:ν α;ότο; θ& XΣtt

αχύη '~ν ftΩ; τότε ΧIΧ't(l.πιισtιί)1ι του. Διότι ι:ι:ί 8'U~UCt τσΩ χ6-

aμOI.l δόycι:ντιιι πρ6ρριζ« \/ά μεtο:6λTjΘωσ~, .a. εινερα να: μη φΙ

p(lσ~ πλέον δπώpcιι;, οΙ ιi-ypoΙ να: μη π«,'*-yωσt αΤτον, .! μ&:vδpcι~ 

ν&: μ.ε!'Μα'ιν Ιρτιμδι xτηvων, άλλ' δ 150r:iλo~ τοr:i ΊιωυιΧ θα; "-ΥιΧλλη

ΤΑΙ Ισ«εf, θΙΧ XIx!P1J έπΙ 't1j tx θεοr:i αωτηρΙ?- του' o:6tt Μιτδι; 
.Τνι.ι:ι δ Ιπ~xoυρ:xδ; του aτpa:tδιo, ΧΙΧΙ θι1 .Ον xιxτ«ατ~1T(I ώχ6ποδα: 

ιb; την Ελ«φον, ά:να.ε~ΙHΙ;ων α.ι}τΟν εΙι; ιiπp6α~τα; τφ Ιχθρφ ι). 

Φώμιχτα:, 

Atίτη εΙνσ:~ Ιν παριχφριiσει ή Φδ~, περιλι;ιμ6~νoυσαι: 18 (17 
Μ-θ' ~μa-;) lO&:φια: τοcl ~oυ χeφιΜα!ου toD • Α66αχο6μ, ών 000 εZ'γαr;( 

δΙστιχa:. τ« Sk λοιπα: τρΙατιχοι χα:Ι ,!τρ~ατιχoι στροψα!. ΕΙ χαΙ μι.-

xp~ν την Ιχταοιν, το πoιημ&:τ~oν τοστο ι!νσ.ι δ:ξιον να: Ιφιλxόα'Q την 

προσοχην το!) ιiπα:ιτητικωτ&:τoυ -των φιλολδ-Υων οό μδνον δια 'το πι

ρΕτιχν.ν t1jιo oΙκoνoμ!α:~ ΧΙΧΙ το ζωτιρον -τΦν εΙΧΆνων, άλAa; xat χάριν 
'tf'j~ xp:'ttxfjιo έπεξΙΡ-Υασ!α:-; του χεφΙνου, δπερ πoλλά~ δυ.χεpείαr;, 

παρΙxι~ -τφ lπιθuμοDντι vi ΙρμηνεόO"{j αr;όΤo μι'tΔ r.&:aTj' «xριβdα." 
ΧωρΙα. 'τιν&: au'toG εΤνa:ι λΙαν δυσΎδητιι, ~ st προσφυ-Υη εΙι; .0 xtl
μενον των 0'" ~τΙ νιΧ μ.eιώσn: έπ«UΞάνε: 'πεlpωι; 'tac, δυςrxoλ(~· 
δι6"" "'ιΟτο εΤvιxι 'Χ .~ν μερΦν ixalvωv tfj, r(Κlφ~, χιι:θ' a .0 tλ .. 
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).η'f,.~'ιΙ xιCμιναν 'CQ: μΙyιιnιx δ~Ιp" 'toO 1tp~'t'σMςou, ncι:plaτctιxι 

&. ιlν&;~η ιωεεloυ Uπομοvfj.. ul βλΙμμ«τος Auyxc; ,"pb; ιlνιxxaυ
ψιν των Ιχιιατιιχο& or:lttffiv των πctριtλλa:yων, ι:ΙΙριΟ'ιν των l'pιxcpliIY a, 
ιΙχι 'ό':ρό δ~9ιιλμΘν 6 (λ),:ην μι:τι:tφρa.ατηι;. ~ι ά:~auTXΦΤTισιv το, 

&" "ιJ1~ cbtoAtGθιvtO; cIIutoD χιΨΙΥου η lξO,ιyςιν των O'φιxλμ~'1(;)ν) 
ιlς e "τΙπιαιν Ιξ iλλtπ~l)ι; γνώσεως t~; yλώσaη; ,"ου ,"pωtotίtπou. 

ΠολλοΙ Χ9ιτιχοΙ '~ιrx."'.~'frrισa.ν περΙ την π?οuιμΙνην φδfιν, UΙ 
δ L ll(:';'toιytc:moπou).o; ίΥνώριαεν, ιiμ~σως; ~ Ιμμέσ~;, δωδεmocι. 
'COLaUt:.ov, ti:v μvημ~'ιόJt 'ttoe: xαuΙσι: '.;ί.; rΥ~:lα:ι;. Άλλά:, ώ; ea: 
fδωιuν ly t1j tIdl' Ixι'O"tιx Ι~.(cπ-!ισ!t ήμ~y) CΙν Ιχρησ!μοποΙηαι 

Ζ.'.!')ι; tt.: βO'!f.jμntc:, ιI'ttva: !iιιaιτε, toQtQ ο: ctt( Lξ ~xιστlX Ιπα:pxcιO; 

'tp:.S'.!r; Tt(:i'l "ςΙι; ίSΡr.f:ώ:; Π':ίyUζ, ιΤτε έχ ,.a.χ1ιι; ιiντιλ·.~φεω; 'tΙUv ix 
r φμ~c:ι; σχcλΙαιν. "'Αλλη Ιλλt.ι.l~!(; o~atL::5'J), Ιν t1j o!.l%-:~t611 τ.:~ Χ. 

n. dm ή. μι~1k C"ι1'..I«"Ια:, ~ν oiπ~\'έμι.L εΙ; 'ttiv C'J.t60λην .Glv 
,ιιψiwν, .σΟ iΙSpα:t:toO ":χι τσ:) αι ίν:;;.:!σ, σημειιj)ν μ.6λιι:; I~C'pl· 

θ~OUς πc:r.ιxdλa:r.ic ~:c:l οόοΠοοτε oxtobν μqιμ ... ών να, t.CιP'Q tb\ λδη:ν 
~~τ(δν, «ι::Ι δμω, Ιχ τij; Ιργ".σl~ ta:6-=-:,,~, '7,.:, Ο.!::ιν \'C ι,.Τ 'ο'a:t '0 ·,1 

~ψώ'.:όν μι.)..'jμ.i,ωv τοΟ "'En "f/OC ΙΟρ=~"'"όΥΟU. "c:'J.e: 06~a:'I'C,"ι vl: 
ΠΡοΟ.6ωati ιiy~ ι% τι την Ι}(.y,~.Mptα~ν χ::;Ι CUΥ"-rδτηι:τ;, τοΟ b.p:.So!>; 
ul ;ι.δνοΙ) utμινou~ δ;ι:ιιρ όφL'λΟ:J.~ν CJ'LlcAO'j'~~' ',ά; 7.~~zχ~ω~'"Y, 
Ym dC την [aτoplc:r.v t1/c Ιρ;ιηνcuτι)".~; "a;;c tcr; ΙΖο?e:!οις 't1j1O Ά.,\ι;· 

~α:νδ::ιι!αι;, Ι"& iξεπoνl,θϊJ 'ιι ωηvιxη μΙΤ&:9rC:σι.;. ΤΙ; ~G έπΙστευι., λ. χ. 
δτι lx ΤΙ'lων λiξιω ... , α:!τινιι; ~b Τf'ν' ~i.εξιΣνδρ:νών ίθειtρ1ιCη"α:ν 

~ωι ~ «Ρ!X;ΙιΣ~oυαιΣΙ, xel &: ΙΙά Ο"'Ι)μv.ώσωμεν εν τφ σ!χι!φ _δΓοφ, 
ΔUν&μΛθα: νιi έεTιyfιαωμιν πιj)ι;; Φίλων δ 'I01:~cloC (20 ":";i!p!r;ou π. Χ.) 
πιρΙ t'!C μιtc:r.φρΛσιωc ,(δν ο: ποι:ι6μ'l0ι; _ον λδΥον, ά.φ":'j"l,ιΤtφ 

δtt ~τη iyivtto ix x.o;λMrx.o~ χι.ιμένου ; Ό _ι;δπο(, ~(ι..θ· 8'1 μι· 
πφpιiαθηαιιν αl όλΙΥIU Ι:Ι:ιιτα.1. λΙξι.ι;, π!leΟ:'!Q'ιν +ιf1lι; δt. 1ι oπou-

&f) t1jιo Ιι5I,Iιb.fj; 'toaoC:tov εΤχι χ-c:r.ΡC'.::.μ6;α-ο πιχρ& tor; t'l ι.ΙΥύπtφ 
'IOIJδc:r.!ot;, (i)Ot! ούΟί την διιχφορ&ν μεt«ξu tij; ιiρχιx~; GCutGjy 

τΙώοση, ><Οι ,~, όpoμot,~, (xιιlioi:.~~ ~Ι6",,, ... Ιννο!ιοφαιν. 
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'Η ""ρ.υ.Ι. &λλou 8ρ.υ ΙΙλημμ!ΥΟυ Ι. "Ι: ι",.τημη: (ΙΜ •. 16) 
προσεπιμιιρtuptr 4ft' ivo:vtl«Ij; πόσ:ιν ~σι.r;ν Ινtρtβιις; περΙ -Νιν Ιλληνι.

χην oπGdδruaτ.Y' άλλά πιρΙ τoUτων oι}δt μνtl«ν πoι.εΙτcιι. 6 χ. n., 
Ιν Ψ 4π! io«1'0\); otιτ~ Υονι'μou ιlς; αuμπeρiσμaτι::ι t'iιφtLλι πρb 

πολλοο να: t ήπημΙνοι; 'Χ4Ι. "G1pιaUUC1:fμl.vo; Τνα: ciαx~ oιobιo oπou-o 

ΔΙXati; 1\1 τfi &&ιaxιΣλΙ~, ιΖι; ~ν προιιλεlφε'tlXt. 

Έπιξtρχ6μkνΟL την μιλ!την τοtl )1,, Π., δ& πlηpώob>μ&'ιl ψιl' 

τιi xινιi iTttBuμoIV'tI; διόι; των TJμllτΙρων ιι:poolhptιίι... νιi xtιτaοτη... 

.ωμιν ιυλ'7)'Πτ6τιρον .Ον μαι:ΡΥαρ!την τοΟτον 'tijIj; !6pαί'x~; ποιή

σιω; ιΙς του; Τοaρ' 'ιΙΊμΤΥ .οι06.ω\l μιλιτων δρεΥομΙνου;. ·Ιαιι; τι~ 

εχ τουτων ίρρΙθησι.ι:', U1>' !λλων τφο 1ιu(i)ν, άλλα: δηλoGμιν ix των 
προτέρων δ.ι την q\lHjV τοΟ • Α66ιιχοΙΙμ ίμελετήσaμεν ιIπιστ~Ιν(8Ι; 

πρώτην φορiν tΙXΊΙt'Jv ΙπΙ μ!cι;ν μ6Υ1)\Ι Ι6δομ&.δlΧ, την π«pιλθo~ 

σrι.ν, Ixovtt; β~θfιμcι;τα; την ιiρaμι:ι:ϊxην π~iφΡMt\l τοΟ ΊQlν~ν 

(πιρΙ tιiIj; ciPXιi; το!) χριστια:v.αμαU), -τιΧ σχόλια -τασ 'Pa.σx.ι (Ιχ 

TΓI)Yθ~ τ~; Κ.μr.cι:vlι:ι:; 1040-11-35). τσ!} Δ. Κιμχη (ix N~ 
βι:ίiνoc, ID'. Ιχι:ι:τσντιιιτ'ίΡ!ΟΟ'), το λιξιuν τοα Edm. Gastelli (i. 
'Pώμ~ 1835) . ,ην Concorιlantia ". JOll. Buxlorf (1681) W 
χε!μινσν .(Dv ΟΌι την YuIga.ta χιιΙ την Ιτ:χλιχην μι~."ιν τοΟ 

:3. D. LU7.7.fLtto (ixi. Ιν Royigo, 1868). ουτι τον χρ6ναν or·'t,l: 
τη ... άξΙωσιν Ιχοντι; vd: iχπο·..r,αωμιν οοΦν τι ΙΡΥον xρtttxfj;. δC" 
lφΡοVt'Ισιιμιν ν& ΠIΡιoulliεωμιν .d: νεώτιριι πσνf,μι:z.τι:ι:, ων ' ίιto!ηα8 

χΡ1)σιν 6 Π' ι ΜΎομιν οί τ"οτ. προ; iπλfjν ~G'.ιν &x.:uoAoylιιv, Ην 

που αuyΙπι:O'ι vct ΙΠι:Ζ.ν«λ«6ωμιν liC111 c.U).o: ειπον 'Itpoλιι6'V'tI;. 

Tb τ.:ρωτον I~Xψtoν πιριίχιt έ1t'.Υρι:ι:φην 'τ~'; ~;ι ~ν xι:ι:λιl 

προΟ'lυχ+,ν, μιtιΧ t1); πpoσ&l,xψ~ .G'.ιν λιειων nn"Jz,' ?ρ. ΤσΟ ΙΙν6-

μι:ι:το; τ06του , !πι:ι:ξ ιΙρ'Ι']μΙνου ιΙ, ftA1JQUYΤIXOV d.ριθμδν, ιtπιιvτ~, (\0' ... 

α:6τω; !πιχξ, χαΙ 6 ivtxb; 1" "ίC' έν &:PX'U .οσ ΖΌ Ψιιλμοσ, Ινθι:ι: 'w. 
τ1'j; νννι:ι:φι!ι:ι:; φcι!νιτα:ι δτι σ'ι)μιι(νει ιΙδ6, τι ποtήοιω;. ΤΙ CΙxιx-

6c;, Ο''Jjμ~νιι iyτ«I)QIX rηJ1'JiV δ{ιαχolον ι!νιιι νι\ βι6~&u, ίΚΙΙΙΥις 



εμαι; /Jl.l.rν νιk αημιιώσωι.ιιν ZU δ "Ilι1ν~:ι:ν 1'11 tiJ d.pllψιιrx~ «Ot.O 
mφ«φpιi~I~ r.apiyt~ τη'ol λιξι'ol Π~~ το ~fιμ~ ~Je' oφιiλ),oμσ:~, 
w ΙΡμηνεύιι t{n,,/p;) t-ςi1 'i1'O'i' ,~π, r'i1I~,n .,~ f1j1t, 
ΟΙ σ:Ι r.pO; to'ol θιον ΨΡUι:u tffi'ol 'Iσpσ:ηλιτιi)ν, 81 6ιωρηθιi)σιν, 
(1&'01 μιτ:ι:νcτfισωσιν), ι1:ι; σι:Ρ2).μσ:το: dπ~ ι!9α: θιl σuΥχωρτιθΘat " 
KιxτIX τb'ol r..cr'f'-\\,pMdjv τοDτον, ~ r.ροu:μΙvη ΦδiJ σ6ΥΧΙΙΤι:α ις 
ι')πιxινιyμιίlν ιΙ; πολΗ ytyowta; .00 ίθν:κοο βloυ των Έ6ρα:!ων κι:ι;ι 
θΙΧ!ιμιχτσ: u'Jtkp cιιuτ/i)ν ποιηθΙντι:ι;, ΣUΜ:pώvω; οε πpό~ την ι!ρx~ν 
τCΙΙΎτην ~ρμ~mιO'ι χαι tb 7.0'01 i15ιi'fLov, Ι::Ι; 8& toωμι'ol πσ:ριχ)t"X

τOOvtI~ . 

2.0'01 115&φ. Στρoφ+j τttp6;Q'ttxo; fι τρΙστιx.~) ιαν κριθfj 
l~oβtλιO'τΙα: μlo: πρ6τcιισι~. illtloτ",; Ουσχ.ο),ί",; πσ:ρΙχu ιΙ; τη'ol Ιρ
μ'J'οΙι!cιιν, χοι;Ι δ κ. Π",ΠCΙΙΥt.«νν6ποu),0; οόδ6λω; Ι~oμιU.ιt;ιι σ:υτιi;. 
Κ",Ι ίν οΙχιι-οτΙρφ μέν τ6πφ θα: ι~πlι)με'ol οια:τ! διν διχ6μεθΙΧ '111'01 
Υνώμην δτ: ~ ΦsΗ αuvtτιiy'J ΙΠΙ IItoISOA1j Ιτ:ιχιιμέvo των Βα:βυλω · 
ν.ιον _δρθ61:ιρον fι χ σ: λ δ σ: Ι ω ν J περΙ 1:00 lθνουι; )(α:Ι ούχΙ 1:6)'1 
[ιρΙων avto; 1:00 λ6yoυ-ciλλ' Ι)Ι,οη),r;Ομlιν 1:ην ιiπoρΙι:cν fιμιTιν π/i); 

Ιαπιuσι ν.k ι!η δτι o'~ψ ~~P,~ σημ«(νι: 1 '01 Τ b; Ι τ G:ι ν 15ψ.σ: 

δtι .. Ιντο; όλΙΥων ΙτG:ιν... Φp~; τοι.σ:ύτη oόOlπoτι 6:πσ:ν~ έν ~ 
rρ:ιι~, ~ δ,ττιu Ιπιμιλι"τΙριχι; lςιτιΧσιω;. ~:ΙR? σημα:!νιι Μντο-

τι ulν μiσ,..'" ίη mcdio, u1. πιXvτoτι ΙπΙ τόπου. 'Aλλιk )(cι1 Ι~ν 
πcιpcιδιXOιϊ>μιν μ.tτι:ιφορiν, τΙ δUνιxτ~ νά lΚIPpi!;1j .. έν μέσφ τGJν ίΤGίν .. ; 
λιi5ωμιν ι::ι; πι:ιφiδεtΥμ!Ζ XpoVt ... bν δ:!iστημσ: iωτον t1:GJΨ .. ίν 
μ!αφ τffi'ol ίτων .. iηAc{ βιβιdω; τότι το μέσον ΤQ!) XPOVtXo!) 'toVτcu 
δι«στηVo"-ΤC;, τιk Ιτη άπα '1.0 40.cO μ6χρt τοϋ 60.cίl, οQδ!πcτι δμω; 
.. Ιντό, δΛ.ιΥων ίτων,. )1,0:'1& τον Π. Bιβa.lι:J; fι έτΙθη ιντcι!)θιι ή i
βp~i:χtι λΙ~ιι; ~"liJ:1 όπο διιiφoρoν ,~ι; σuvι'Jθοu; lννoιcιν, ~ πρΙπιι 

'" 
ν& μΙΤιΣ6λTι~ ~ φωνηεντισμό; ι:ιό1:~~. ΚΙΧΙ δ 'Αλι~(tνaρινbr;: (Ο'.) 
!όρΙIJη Ι, μ'Υ&).1 'μηx."~ "",. ,. χωΡΙ., "~'" .οι Ιπ"p'lJη 
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ν& 6π~ <tb !πορον πιtρiχων 060 ίρμηνεlo::ς; .ΙΙν μΙα'φrt πΡιν, χιχ1 
Μ 1ν τlρ ίΥΥ{ζιιν t« Ιτη .. (j~tf:POY, le ων ~ δ!\)τΙρ:c !ru 1'μ4ς ιΙς 
την ~.φoλη δlόν. Κοθ' +11,"" δηλ. δt, ~ λ/ξ" ηΡ, 1=<>1 •• ι"" 

δνομ« άι;ιτ?'!!.1.1!~ν, ,"τι\ τ« bμoUιι; πφΥωΥη; ')~ (ΙΙVΤo:pα!o::). 

""ι T~;! (1""'1'6",), :::ΟΙ D'lo/ ~;P,'1 δηλ" .εν ΙyτUτητι Ι,Θ" 

in prcxirr.itate annorum, -έν τψ Lyy!tttv τ« Ιτη,.. ώ; λiyιι. 
6 ~λλην ι·'τ~ιr~~τη~ . 'i'ηροuμ.!νη; τ~ι; «11~; Ιννolαι:;, θ .. ~δι.ινf.· 
μεΟ" νιΧ r.ΡitCΙ\':.tμιν t~y φ~νηεντιaμ.Oν ~1'p;ι, ώ; φlJ!Y'ΤO:~ at· 
x6;.t!'JO; :~Ι ό Π" ιL\.1.ι: to~t", χαΙπερ Υρ:ι.μμ«τιχΦ; Ορθόν, XCtt"'Gtr!
φιι, c::, 4Ύ~ν .,..~6\', την d.pμοv(<<ν τοα ΠΟ Ι'ι'j τιχοΟ ι.φοιΙ;. 

~7.t!~ Ι!?Τ)":"" ir.~Ce. xa'tι\ τη ... xυριoλεxτιx~ν ιιοτοο oηIlmCIY, 
"το Ιr'l'(ί'!l οοι:." o~χΙ "τ~" λόγον (1011" , ώ; λίΥει ό Π. ·Ε ρ r οι τοΟ 
θaoσ ιΤν.u (!u ι;.6νον ~ χτΙσι; το!) xδaμ,~ (1'ΙVPO ,~, i1t:1 11'ιιλ. 
ΡΑ, 24, Ι~!X δ λ6ΥΟ; ':t~pt τ ιj)γ θιχυμο:alων τ~, φ!ιqεως), ι!λλά; χ4\ 
1ι Ιν δ:xataalι\l1J Ο:ι)-:Qn :ο.,Ψnc των ιiνθρω:r!Υων (i1,i1' '~nπoν, '~ 
"'J! :ι q-J.i' . ',3, 5, δι' ών ό ΠGιητη; ιxaηλο! την .ir~v 
Cιότοσ ΙπΙ τ~ μύ.λούη πο:'it)λιθρ!;ι μΙν των όεΡω'των xo:l όπιρφιιί
λων, v!x1l δι των &ω!ων uI. Τ"Μ:νων) . K<d. cbφι6ω; l'ltf:~ 1ι &.. 
~ec6yη ιrν~ι 1 Ρ ., ο ν, χ τ Ι σ μ ο: το!) π~ντoδyνιίμoy, lxrfισι:ιτ~ 

6 nOI'fjcro:ς τφ ~,μcτι ~i1~.IΊ, rίπερ «r.«ξ !'t'. ιiπ(Xντ~ Ιν ~ oτιμo:crlφ 

'1:00 d: ν ε r ι ι Ρ ω, ο l χ ο δ ο μ ω "J!;:t ,t$o/ j--:~ ~~r:: ~ ~'tT' " 
(Α ΠιχρClλ. ΙΑ, 8,- ωΙ ό '1(1),,6 φΧοδ6μει τ~ ι!λλο τ~; π6),ιω~). 

αιηι) λ ('\'It ~ν ~ ;'1:,iJ Γ '~~ :ΙlR~ η7~Ρ σημcUνει .. το Ιρ.,ον σΟΥ Η

τι\ τΔ: ι.,.,ότ~τι:: !τη σuντιλεαoν... '0 Π. φΙρει ΠiXΡiXδε!.,μ!JΤιί "[ινα, 

οι}χΙ πιiνΤG dπι't'JΧ'l ~μω" Σνcι &ίε,ι ~ΤΙ το ~~μcc i1:1} δη).ο! r ι Υ.. 

ν 11 νι ~ ι:.'ι a ., t! ν ι Τ ν, dλλΔ: οό56λω; Ιχπλ"ιΤτιι σόtδν 6 'ItιxpιiδoεOC 
8Uν8ιι~ο; "[οότοιι μιτQι toO ον6μ"tο; 'V.9 ι ρ Υ ο., μΙ Mt'Q-

Ριρχιτ .. ~φων". 



'Η lρμηνευtιx~ δυαχΙρ,ι.α: toO χωρ(οιι fιyαγ. 1tIθcν(i)c i'XIIt6v 
'ttw βι6λιoyp~φoν' νd: σημιtώO'll έν τφ πιριθωρ!φ την φpιiι:ιν 
~t!1n oι~Ψ :ΙJi?f, xιxt tb 1'λώι::rημ« to!)to cIa-ljx&rι tί,τι~oν 

Ιν 'Cιp χstμ!νφ ιlποtυ..ιΟ'l);v τόν τρ!ταν Ο'τ!χαν t~Iί ιztpocpfJIί' ιiλJ.. 
~Ι &vtu tjjt; ./χοια!a:ι; ta:utηι; δυνιiμ.Oα: \IGi; 7t:a:ρlJδιχθlί)μιν i'/tl);yά

λ'ίΦΙν ttVCI τιΙς ΙνVOΙo:<;: ix tG)y O'1Jγfιθων έν ~ iβpa.rx1) ",.ι~O'ιι. (pa
r.lIcUsmus SYD0njωiCUS) . 

ΕΙι; ιi:roy-yνωotov ύπΙπιaι σφΙΖλμ.,; 6 n. έν τιf) 4.φ ατΙχφ 

tf,; O'ΤP~'ι;, Ιχλιιr6ών την λΙξ,ν 0J:1'J ι1>; lSvoμa. χοιι "φoaθΙμινo; 

!tt iνta.Iίθ~ μ6νον τ,,, Π. Δ. ,ipeta.t u6' ινtxόν ciριθμ6ν. Ό φω · 

V'ljtvttaμb; t'!; λιειω; Μ.ν l.πιτρΙπιι ν~ θεωρ~O'ωμιν «οτήν δνομαι:, 

δ τι sfptOt" xa.l ι!ν εΙπαν liλλαι r:po τα~ Π. OQ5iv .Ινα.ι «Ijt'/j ~ p,l
μ. d'lta:Ρεμφιitαu toO tύποu Πτιlλ. 'Ο πραφ-!jt'F]Ι; δΙιτa:ι τοΟ ιrΦΙσtο1l 
Ινιι "ν ~ υρ~ c;otoD 6;,α.μνησ6j "iλljjO'I);~, (,οχΙ i λ ί α u ι;. Ή 
φρ~ι; Ιχιι Ιχτιχχτον μ6νον το ίιπιρ6lΖτ6ν, τεθίντοι; το!) ί λ ι fj

α ΙΖ ι ,ι;~ Τtlυ ά. ν CIi μ ν '/j α θ 11. Πιρί τοΟ ι1>ι; dνtt1C.!IμiνoU ΙΙπα:

pφφ~oo.ι μτΙ: τα ':1r (ivι:q.ι.tu.νfJcιΧομι:ι) πιφi6ι:cλι "1Iρ. Β., 2 t",)t 
,n::ι~ ... l"':Ιί1Μ ... ' Gn ,~ -ιu:μV'ljμ~ Ο'οι tf}; αφοatώαεω; ..... Τ'ίΙ; 
ιIy~ς; .•••• τοΟ π ο Ρ ι u θ 11 ναι:' Ο'ε .. , \'}\Χλμ . Πθ, 51 ίI,;-;t ~,~t 

'l,ntH 1'ϊ::Ρ rtliίl .. MιIμovrJa6 μαι, ΚύΡΙI!, τοΟ δvεΙooυι; tG)v alί)ν 

ί)oUΛιtν, tQG ΟΙ t Ρ e ι v iU", ι...οα: βλΙπομι:ν πιι?~λ~λω; Τί.θιιμfνcι 
lιν6μcτ" χα:t άΠC::Jέμφtt.τον, προι; δΙ tb tol) Φ'ιΖλμ . ΟΖ, ~c M;:)~'ί1 't\ n1)!"'" ιJrnA.iθtto !ριi 1" Ι λ ι 7j σ ιι ι δ θεό; ;" δπ~, ,..«ltOt ιXντ~ 
οτΡό,οιι tYι, tι1'φνTj; ivvoιa:" oMιμla:v )ιο::t!!λι!πΙL ciμφι!5αλ!a:v 'ltIpt 
~, Ι~0'9Τ+Ιa!ω; 'tfj; άr49εμφιiτοu ,πα tG)y ,μνι',μ'!f; ΧΟΙΙ λ'ψη; αη
μαι:ντιxlί)ν ~τ;μιiΤCιtν. "Ηδη δ 'ΡοιaχΙ ιl'X!Y ιiνtιλ,l~ toG π~!irμOltοι; 

αχαλι&σιις: on"''' ,r,:,:::I οι-ι,. 

Tb xιlμενoν τlί)ν 0'. etva:t φ)τα tol)to χι.χε'ν ίν tιp 2.φ ί~φL'<P' 
Ιχιι πολλΙΙ; Ιπ(tvlSλf,Φει; προιλθοu~ιχ;, ώ; ~δη πα:ριτηρ~aa:μιv, tx 
't~Iί iCεδιu6nιtος; πιρΙ την χ.τιιν6ηaιψ 'χtόι; δί toόtOU ιiνraΥΙ'fti.. 
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ιnu τιν&: διcιφ6pte, tcG μcCfoptttXOO, C:ΙC λ. χ. lItQ >.. nι • ίν μια", 
Μα ~Φων ... Τοι1το χατιrδε Χ«Ι 6 Π. ω~ .,.;.:φcιδ6ξω; ατιμatο[ δπ 

οι ο'. ιiνayYωQ'lZv Ot ~ι:'I 1V'tt ~ί1~.I'J . Ιν ιjι XCΙΙ tor, πρtιιτomΙρoιc 

δφ.ο., !ιοτι -ζφ"" ιβρcιί"crtΙ AiOYItOΙt (Ψι:ι, 6νομll θηλυΧ6ν, ις οδ 

",«ι. το 4ριθμητιχον lδιι "ΙΧ oΙopθωθ1j εΙ, D'nιv ιiVtt O'JIe" IIιiν 

Τι Υραιφή τΘ., 0'0 Ι/το π«ρ«δε'Χτη. 

Έδιiφ. 3.0ν Τήν ΙΙ; tb ~'1'P' cπιμ!lωσc.ν το!ί Π" rva: Χ4Τ«cn:'β 
Sf}Aov lItt 6 πιι:ρΙ ου np6x.L:.tιXt • Λ r t ο, ιΙ;ιu i θι6ι;:, νoμlςoμιν 
πrXντη &axoπo .. χοιΙ ΠΙΡΙ1:την.-Τό ωηνtx.bν lXIt μιτά: το .. δ -ΑΥΙΟC 
(ιιειι.) έξ δρου; Φι:ι:ρiν n τιί tx!eI,l:OΙ .. xoι'tιxσx.!ou, δ:ωio;.ο, ώΥ τ~ν
ΤΙατοιχιι iλλι!πoυaιν tv tιp lερ!%ϊ.φ. ·0 π. ιετ,των την RV;'OaΙUΙV 

λΙΥΙΙ δτι ΠΡοaιtιιtηar;r;ν Χ &; Ρ t ν 15 t ιι α cι:: φ ~ α ι ω ι;:. • AJJ.d: ,ι 

διιιαιιφηνα;:ουν «Ε λΙξ.ις; (,&δΤιu δ1ν βλΙπομιν, φΡΟΥιιΟμεν δμω; lSτι 4).

λα;χοσ πρέπιι νι:l ζηt~ ή ιχ!τ{ο: ,oG πpiΥμcιtοc. Ε!πομιν fι0'1 

πΔαον oUQIpμfινEl'l'ov .Τνcu .b Al'lptx.όv tou.o uip.ilιuov ~ι; π. Δ. 

Ό • Αλεξ. μετcιφfcιατηι; oόδcιμcίO ιD.λc.Ot ιUρ8 T.λ.Ιoνcιι; ~ ίν .ούτφ 

lil,llntOACcιc· μ&:λιιπcι, ix tούτοl,l xor;Ι ιιλλων χωΡΙfιlν, &ΤΙΥ« ΚΙ

p~τΙρω 6ιΧ ίξετ~αωμlν, φΙXινε.aι. ιi τι ~ν ~τo ,ω,τοχοι; ίπcιρx&Ίι; τfjς 

iβpCΣfxfjo; XCΙΙ auVΙX!I τcιότην μετΙΤ 'tf}; dρφrχ'lι;. Totontov π~
μιι ύπ6στη Ιν ΤU Ιρμηνd, totj ΠΝΡ' lξ;ιλcιβ&Y cιvtO ώ; zAτfJv.,. 

ttx.bv dρcιμcιtζονtcι .ο!) "poCΠΙTrptxcί!) ον6μcιtοι; ίηtψ .. u.ιiSoo; ", 

ιiπιρ «Παιvτ~ ciπ«ξ μίν 1i:Gφ' 'Hocιt, (Ι, 33), '/t&V'ti)l,(( δι π«ρd: 'Ε

'''''Ιιλ ΙΖ, 6 ..ι ΔΑ, ~, 6, 12, 13). K",~ ,Ι, Άλ,ξ. ΙU<O

φρcιoτην λΟΙΖόν nt{p ",:ι (τρ. nN~ ';:Ι ), δηλοΤ .. δροι; των (1NXVΩν) 

x1li&Ων" ocιoU, (δcιo!oι; nccιvτotaJV ΟΙνδρω·" Κόρ. 'A.νιi~. Β, δ, 14), 
lx toutOI,l δΙ χ cι τ ά. Ο χ Ι ο ν, rίπ!ρ ει ναιc. τλώαor,μαι ΙΙι; το πρωτc.ν ίπΙ

θιτον. οστω; +.ρμ+,νι.uσεν dρXf~.v r.IIPιr:YYωρloo:; το χόριον δνομ«, 

ώ .. πιχριτνώΡ:GIt μιχρφ np6tIpoν το δμοιον r9'Q (θαιc.μιh) !ρμηνιύ

.~ .ότl!ι '" Ιχ. τlιΟ ν6tlll'l.. μετ" .ων 4λλων ΙΙπ6νtων ND"'t), 
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ab a,nstro. 'Η ΙΙXΡ~β+j, μιτά:ιΡρι:ιαιι; Φ ο: Ρ & ν 'ΠpoaιτΙδη Gατι:,oν 
~' Ιχδότου τιν6ι;;, ίλλιl δΙν a~«σI τ& frOη όπιiρxoντ. Ιxlθιτιι • 

• Όρ8ι\ λΙΥα δ Π. δr. ,nii111 ΟΙν cnJμcUvα Ιντι:r.Gθιι .. 15~oAo
'({αν .. , &6τ\ ιppoνoGμιν Χ«Ι. fιμιΤι;; ~τ~ ~ r'! ιip3ηy «ψ.ιτριπομένη ΙπΙ 

τfJ Ιμφo:VΙσu τοΟ 'I.tιlu! olμωy~ xal θρ~~υι;; θά: iΥ«πΙμψ1J. οόΟόλω, 

δι τ6τι X"'PQ~ν ο[ ~μνa, w t:d δοξώ.ΟΥΙΙΙΙ. 'Aλλd: ut πιiλιν 1t/i); 

δυν&μιθιι ιlι;; την λΙξιν τιWtην να; πρoqδώαωμ.εν την IVYotl,ll:v 'ffJt;; δδ

~ι;; tX'f' οϋ ΙπΙ οuδινb; x .. ptoll ατηριζιται ;-Τό δνομιχ πιxp:ίΎΙΤetι ix 

toCΊ f>'IJIlo:to; "n (φι;; i1t~t;' lχ toQ I)Π), αημ.tdνοVtο;, π).~ν '1:00 , 
lπ .. ΩΙ Ι yG), δoξιiΙ;ω χ«Ι '8'( 't to, λά;μ π ω' τΙ χ.λ6ιι λιχ

πον yQ: GρΜιχθlί.ιμr:, δtι nlryf\ Q'J]μrdνιι ut λ & μ Φ ι ν J φ Ι Τ -

Υ ο β ο λ Ι ιι ν; Τιιι&6την Ιννοιιχν οl)v&μεθΙΧ να: ιmooώαωμιν ιΙc τ~ 

δνο!", ΜΙ lν 'Βα. :ΕΑ, 3, :ΕΒ, 7. ·Ιιρ. ΜΗ, 2, Μθ, 25, ΝΑ, 41. 
κ.ι δ Ρ •• χΙ .χολ"''' ('Ιώ6 Κθ, 3) '111", "11 '~) 1?ry;llo ·'~όι . . . 

'EMcp. 4.01 'Ο β'. χαΙ Υ" οτΙχοι;; ~ Ο'τροtp1jι;; τwτηι; προ
ISroOI.lO'L r:λιtατouι; αxoπiλoυι;, οδι; δ Π. δ1ν "ιoι: ... Ύjθη ν~ π«ρ«χ&μ
ιJrg, xAιxVJ]Ocl, xυρlω, μτ~ την «νταηψιν 1:0':s oν6μr:ιιτo, b1itz, δπιρ 
ο!: ιύριν ει, Υιρμ«νι'ώ αχ6).ιr:ιι. Ή λιξιι;; r:ιιδτη δηΑ.οr μtν ci q 1: Ρ r:ιι. 

π ~ \Ι, ι:ω.. uI. χ ι Ρ r:ιι u ν ό ν αυν&μ", ίν ~ txδoxtl δ' 't&V'tV 
θιk ΙΥρ!φη ΙπΙ τοl) TtpouιμLvcu. Ό λ6γο<; «νιΧι πιρΙ XCpcιllyi;v ίΧ
πιμΠOΙΙΙνaιν lx τ1j, χιιρό, tC!) Bac!) t!tl το!), 66ριaτοΧ" α1 ά.ατραπr:ιιl 

(Ιόδδλω; lr;;)poDO'tν tvτr:ιιΌ6ιχ. τοατο ~έ Ιξ&;yετιιt xr:ιιΙ tx 'fj, αυνεχιtK' 
Itfj, ΟΧ«Ρο:τηρ+ιαιto, r:ιιύΤol) τ:oUτου tcti Π. Ιν αελ. 9,11. Τιύτ:ου lί~op
~θίντoς, δΙν Οuviμ.ιθ2. νά; ,,«ρ~ιxθOμδY την Υνώμην τοσ &ιιτρι

βοΥροΧφοο λΙyoνΤcίς; δτι ..uta; την OOςr:ιισΙKν των Έβρα.Ιων ι&! «ατρα:

πιιΙ (ΥΡ. ο[ χιρα.υΥΟΙ) δtν ΙχπΙμποντα.ι tx "tfj, χιιρό, τοΙ) βια!),. , Ό 
tαχυpιαμός; ιςελΙΥχΙΤ:ΟΙΙ φιυδήι; tx 'tfjΙO: φρ&σιωι; .οΟ Ψr:ιιλμ. ΙΗ Ι&ρ. 15 
00i1'1 ;)"'1 Ο'Ρ':1, a1tιιΙ xapoιuvob; 16r:ιιλι xcr.t χιι"tι'tιΧροις.ν «ίτοό,,", 
Ινθιι δ η"ητη. ix,f, •• " τφ οδτφ 1,1"",,, :Ι,, ~Π'I' λΙΥ"'" ... 
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1τι:!. 'tffiv 1tΙXP' «....θΡώποι, τoς01:lί)y. Kιιl π«ρ' ~ESpιxlot( οΙ χερ«\lyOΙ φιχ,/ 
τα; βέλη τ.,ο Ίιι..ιn, ώ; πιχρ' -Έλληaι το!) Δ~ι;:' μ6VGV δτι 1'1 τφ έ6pι:ιr. 
Χψ Όλδμπφ ι!χε πρωfμωι;: ιlφiXΥ'.α&1) δ xα.tιxauuiXatij; ~φΙUστoι;:.

":Q ι.Ι 1x τ~, χeιΡόι;: cιυτo!) ", iΡμr.ν&UΙΙ δ n. προσε'Πι.λΙΥω\ο 

.. toGt·l~ttν οοχί lx τ1j; έτέριχι;: των χει.ρ6)ν, άλλ' Ας άμφοτέρων, 

χατ' ιlxcAoUΘ!ιxv έΧt.tτέpωθε ..... λαιπΟ., δ Ινιx.b, lχιι πλ,lΘUVπx~ν crη. 

μ ασ(ο:ν χο:!. το αuμπΙρα:αμ« !lu ή λέξι, ΙτΙθη ΙΠΙPP')μιxτιxιiιΙ;: •• Aλλιk 
lr;!. τΙνων πα:ρΙΧ8εΙΥμάτων at1JpCt;itIIL τoι.c6τη έρμηνιΙΙΧ ;-<0 Άλιξ. 

!χει u xiP«f/X έν χερσl.ν ι:ιυτοl)" CΙvιxyvou; 'Ί~f xa:!. μη lννo~-

αιχι; την μιτιχφοριχην cr/jμα.σΙΙΖν τοα O')'i' δTι),oOvto;, πλήν τιU, 

χερiτω'l, xGd. τ«ς xερ«τoι~8εΙ, ιixτΙνa; το!) ήλΙου ~ !λλων φωτοδδλω ... 
σωμiτω\l, lx αuveXΔox1j.; αι: χα!. την λ6:μψι", 'toD χιραιυνοΟ. Τb ~fj

μα: I'i', ώ; πα:ριxtηριΙ xa:!. δ Π., 01JμιJvει. ιl χ Τ t ν ο δ ο). 6), 

Ό -(. ι::rτ!χo; '~oσι! οει.νG:1;, χα.! ιiποδειχV'jι:τ~ x~ι εχ ti}; dμη

χa;ν!«;, εΙ; ~ν l:νΙβ%λι τotι, dpxιz!OI.l' μIta;ιpplZat~. Oδτo~ ~τνω

OIZY Dp1 ~lXι lθΗΟι', 'Αλλ' δ Π. φ«!νιτιu διχόμενοι; τήν iΡμηνulZ\ 

τοΟ 'Iων~lZν, oδτ~νo; όπιχ.δοΙ δ :ΡlΖΟ'χΙ x.a:t δ Kιμχ~, o!τιvιι; δμω; !πlZν· 
τιι; εννδO!)ι:r. το in;lppYjμc: .. txε!" ώ; δηλωτιχόν τοlS δρου; Σιν", ΙνΟlΖ, 
Atyol.latv cΙ σχοΛtlZστlZΙ οδτοι, δ βιο; ιiπεMAυψι τον Ν6μον tOI.I, 
τ η ν χ. Χ Ρ u μ μ Ι ν η ν τ ι:ι: ό τ η ν δ ό ν ΙΖ μ 'ν τ. u (~t?~ 

r1-tp τοσ χιιμένου). Ό fιμΙτιρoι; oιαr:τρι6o)'ρ6;φoι; ιlνlZφΙρων t«Oτa u; , 
τήν Oπταr:σΙ«ν τοσ • Aδ6iΣXOtιμ μιΤIZφρ6;ζιt .. X4l txz! Χ ρ (, 1t Τ Ι Τ (Ι Ι ~ 

ΠIZντoOυνiΣμ!α ο:δτοΟ .. • aλλ~ πιί)ι;; χρ6πτιτ«ι, εν Φ Ιν tC ΦO~ 1"-{)6χιιτ," 
~ Ιμφά;νιαιι; τσΟ θεσο εν δλ'Q ΙΖδτσΟ ~ λι:ι:μπρ6τηtι ;-Tb χωρΙον oartlZt 
διορθώαιωι;; χαΙ ε!ΧιΧζω ΙΤΙ τοΟτο xr.cτορθοΟτlZι δια 'I:~; ιiνc)'νώαιω_ 

;1.1(. Ι;';ι\''? eίt{] s,'Ιλ.φρ4, προαθ!Ρ<η, (ΙνΙ, ~) .. Ι &.φ6Ρου δι .. -

ρΙαεω; 'l:ιiIν ΥΡιχμμlZ'ι:ωψ δ νο!), δΙ tδτι "ΧΙΧΙ πσρ (βωιι) εχ τoQ 

xιυΙμιilνo, τ~; ευν~ιωι; "6τοο.ι, δατ!; 4pμ~ιι πληΡΙllτcr.tιι 1tpb; τοl.ι; 
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ι:ρ6τιρον μV'l')μoνεUΘΙντΙXι; χ ι Ρ ι:χ u ν ο ό c, crπολιla:ιτι&Ι. τί') " μτ. 

τΖι "'0, διtι, φ~ν&tcι λιχβΖιν τΖιν τ6πον ?~μr.ιτo, ι!πoλιςιfjίνto;.-T. 
~fιμι:ι: lξ oij ",lι 1";)Π, ιΙνcu t{JM μ!λλΟΥ ~ ϊΤ:ΙΠ, ώ; ι!πo~xνόo .... σι 

'1:1 πσφ:iΥωΥΙ:Χ t9qQ Ml D'~:I~q. Οί &ι1ι 'ςο:ί ί1 ιiπι:xντωντι, 

'Wrt<x τοΟ Μμιιτoc • .rWΙt ι!μφι66λοt.l δpOoyριxφ!aς. 

ΟΙ 0'. fxouaιv iy τφ τυ.ιυταlφ σ.ιχ~ .. xι.r:Ι Ιβιτο άyι!πηatν 

χριι'tιιtι.«Υ lοχ60' ι:ιότοο.. ιivxyν6-nιc, ώ; ιιχςω, 'ψ 11t-t ni1ι:"' O~ 1' 

Jro:t τΖι μΙν 1)t{ Ι σ Χ \Ι, ιΙ;ρητ~ Ιν rav. Μ:θ) 3 ('J1K rι'ΙVH" 'Π~) 

'το & rι:ιπ d.νfjUt ΙΙ, την ΖιΦ!Υοναν ΙδΡιΤ.!κηΥ (lίngue.m serίο

rem), toGt'/5mp 0,)156).., έχπλΥιττι( fιμtι; μιτά: τι!c, ~ΙXΜα.tto~ 

μιτcιιΡΡw.ιι; tG>v ίδι:r.φι.ν 3, 16 Χ«Ι. 19.-Μιχροο ),6"(01.1 άξΙΧ fι αη

μΕC4ιI)a~ .οΟ Π. IStt ΥέΥΡcXπtor:ι Ηψ ~νtΙ HJf. ToOto ιι.,ιu lx t/llv , , 
μυΡΙtoν πφΟΙΙΥμιχτιιιν τοΟ :1',,::1, t,p έν τ~ rpIXφ1l. 

Έδ~. 5. '!,?~1~ tt~~ ~εέρxιτιu ίΧ των 1>οδΦν aUtoG.t Ιρ. 

μηνιόιι 6 Π.) δμωι; 1ι .ρ6θισι., Ι, οτ}δΙΠΟ1:Ι σημιl~νtL 'ς~Y «πb 'ς6που, 
ω. την ι.Ις 'ς6πον Χ!νησι.ν. Ή φρ4σι, μετ~φpιiζι.tιu Ιπ! Αιξα ..c~~ 

Ιρχεται ιlς tob; πόδ:ι; αό tοο..· ιι δι IYO/OιQ: ·.gπιτ~.,. ΚαΙ Otα. ποΤον 

• λ6Υον iλ~cpθη tb μ!ν ' .10" (εl, tb ΠΡ6cωπον) πρbι;: GYιAt.Ja,y tol 
"iιYIrafICΙ:L" .b δ~ 'ίJ'Ί? (εΙ, 'to!,l, π6~α,) '1:00 "Iπεσθαι"~ δυν4-
μιθ~ Ισωι;: νά: σuμxφiνωμιν έΧ τfI; πορ!!α., toO ποψΥ!ου, lν-

8ιι λ.xμ.δaνoμiνou Ινbι;: ζώοu @ι;: MV'tΡOU πιχρι:ιτη?οΟμΙΥ δη τιi μΙν 

lιyoUμιν. β«διζουσι.ν ιΙι;: tb πρ6σωπον, 't12; οε έπόμινα: εΙι;: τοιι; ,.;6δa:ι;: 

t o6tou. Άπb to!J ζώο.., ή φρχσιι;: μιtΙ6η r.l; tbv &\ιθρωπον, οΙ d:Jto 
tOG1:0U δι' d:νθΡωπομορφtχ~ι;: πιχρ:ι:ατιiσr.ωι;: r.t, tbv θι6ψ οϋτω 'Itpb 
wtoQ μίν 6i1&'ζr.L ~ πανώλη;, δπισθr. ... Μ :"]ψ: .. ΤΙ δΙ laτι 1:0U1:0; 

'Ο Π. μιτl2; ι:Uvιι;μoν μνι!ιιν tων έpμηνιtιrιν 1:ων ιο,)?tOπ~ων λΙ;ΥΙων, 

φν MtQ; 1:b σ6νηθιι;: ~ν ιεε~ιt 1:Δι;: αltlcι:ι;: xo:t 1:0U; AbyouΙOJ ot
XI't'" Ι'tι "το δνομα ιlvctt ΙΙπctΡιiλλctΧ1:Qν @ι;: 1:0 ήΥούμ&νον 'Ί~1 
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κι μετιιιΡΡ&ι;ιι. &.& τοΩ τClδtααfιμοlι ). ο t μ 6 ι;. ΤοιοΟτο; ΙSμιι ι: wν

towμι.1C.6r; ΠιΣριΜληλιαμδ" Χ46' θΥ το πρ&.τον xQAo" νd: εΙνα:: ό:xριβcDc 

δμοιον προ; το δι1τιρον, ιCν«ι. τι :!ι9~ιιεoν χ"l ιl; αδτην την Ι. 

6ΡI1!χην πo(η:)~ν. ~;':'j d:It«VΤ:~ !χτciχις 1'11 ~ Π. Δι 'tItpixι( ιs. 

ιύρlc-χομ4V tb δνφιι Ιν t1I ivcφιpιAi1C.tIfI οημΙΧa!if τοσ lues αrdeτu1 
6):; λΙΥΙΙ δ Ο υ xtorf, xa;uμittoy, xιx:tλι:ι; Φ; eli ιλΙΥομΙΥ ~μeΤC (W'ι:υ.μ. 
σΖ, "'.:3 .... ~σμι:ι ~σμ . Η, 6 δΙ;). "Ά-;ςορον οι πω; ~ Ι~μηνιι. 

ιι(ιτη cιJφυyι τον Π. ιiιp' οδ ~Ι δ 'Iιιιviδιtν. cri πoλλιixι.c μνημgo. 

νaτJe, έν t1I διa:τpιδiJ. Ιρμ1)\'ιUet Ιντα:σ(!~ t{Γlt..ott{ n'~'i1"i&'~ P!~~' 
ΟΙ Ο'. μιτcιφρ6σor:ντιC .. ποριUαιtω. λ6το;. :«"4 έξtλeUαιtcu ιlc π&

δΙα: ~th πδΟ:ιc "utoO" d:W:yνιoacι'll άνcιμφι66λω; '~1 η"'~ (τοΟτο 

ΙΟ''!μι!ω ,7(! :t=Ι δ Π.) )1'.1'1'7 :'j:Ι:ί .K!l'l. Έννοοσαιν [σω; lτι την lμ
φιiνισιy τσΟ 8 400 θίl: C'uνοδιua'{l ~ ~μη. -~::ί ιl'νιu veoAoytcrμ6c, 

ιιλλC: c:uvixtta.t C''ttv{i)C ~.I.ετά τι:σ i1t1~" l3περ OTιJL~νιι. .. δiπι!;ον, 
Io~"o", au"εTCΙU; «πε8!ον... Π8:ΡΙ t1}; ιroYX/ιι:lι.ιιι.;; 'tGJ., φθότy~., Υ 
Υ.4! ~' πΡβλ. Ήa. Ρ, 6, το μ6νον χωρ!ον iils i1D~' :uf"t.:t 4-
(Ι':Ρ!t.\[ι; Ιν tΌ Ιννol~ toG .. iYημ.μiνou ci't'6p~xo; ... ΠεΡLtτόν ,ΙπιΤν δτι 

~ Υρa:ρη ταιν μcι.σopΙΤGlν άΡμ6;1t πoλl,ι μ4λ.λον 't1); ταιν 0'0 Kpb, 
την δλην ιlx5νcι.. 

Έδ&φ. 6. η10~ ~ν ιι.,.., λιΥ" b π .. μαι... τοιι π..υ. 

τ.σ 'T~ μ. t Ρ • f ν, •• ,. άλλιi τοσ llw.cιU. 1:00 ,,~ lar»..1Yά. 

μcu τφ t)'O α • Ι , Ι \ ' . K(lτιi τιιtStιι λo~πόν δπ~x!l. Ιν t1I Ι6ρ~ί'xI 
~μl "'j cπ;μclνον α ι l • t Υο άλλά: -ΤΙνο.;; έποχ,!,; Oόaιμι.ι2;, Cπ'\ν· 
τ(ί)μιν tιμιIΊ;' θά ~τo μi!λ).oν ίν τ'Ω ιiληθιlq:, ων lλΙΥι.ν δτ: οuν«μιk 

~ Πl.IριWι.χθιilμιν την τρ"πήν τοσ ~ (~'O) ιl; το Υρ&μμα; τ.ο 
(ιότοα δρr&.νοu , (,,0), χιχι πp&.y~τι διν ατιροόμι.&ι l''''Ρ(Ιο

Οι.ΙΥμ&'τ_ν τοιούτων, iΊ μ4λλον tτιν ίIr;l;! dr;dpolJ βι.6λιοrρ&.φοu 

Xf"~:rt·1 τοσ lνό ι; yρ&.μμ~τoι; ιiνtΙ τοα clλAou . (' ιοι 'τόν 1I96).oyo'l' 
.Ιι; i:ritische Commento.r zu den Psa.lιnerι ίΑ Η. Grzetz.) . 
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-- ΠlρΙ & 1:00 ,rι'~ παιριχτηρετ !lt~ δηλοΙ oιiμπoιιΤ 'τρ6μον η' 

i))..1i UΙ τουτο Ιa,ιιλμiνoν. 'E<iv 6lλωμιν ν« Otι.ΣOώαttμιν την μιχ- , 
Ο'οριτιΧήν 'fpa;qr/ιv, fι μόνη νδμψο; έτuμo).,oyΙιx dvιu ix του Κ«λ 

,r1J. X«L έπoμΙνto; δηλοΤ ιJ.ύφ. πιxpι:U.uω, λόειν .α: Ί'\ΟΙ ... τΘν ιίρ

χ.ιων. rru ·π •. ΝΗ, 6 'ιωβ F, 9 Ψολμ. PMF έβρ. 7). 'Αλλ'ή
J.If; νφ.'t;ομιν όρβδτιρον '(ον ,ωY'ljινttσμbν '{,"':,l. l5πιρ ι!yι;u δ τό-

πο, "YCi'1 (ΙSι:xμιooι;;, CfLusativus) τοΟ P"lιJ1ΙΙΤ" "n χ '" Τ & σ χ Ο · 

πιόι t ν, βολ t δ ο σ χ ο π ι Τν. Το ~a; το!)το 6:TIlXvt~ συν/Ρω; 
ΙΥ \φ Ιπλφ ttlr., KIiλ, ill' ιtίρητι:ιr:ι χιιΙ ι1πaζ έν τιμ tuttιp ί'ρειί1 

(Κρtt. Α, 23), 1..&c 'tαω; ό διιiμιaolί Ιτέθη ivtt 1'00 ciTtAoO .όπου. 
,t('l~ Ιaοauνα:μιΙ 'ftpbc to "n~ (n:p6. 'Pln,jl ='ιν. ΜΔ, 4==-ψΠ'), 
: πά. δι τοΟ πρoelμato" iye:6to~oμiyCιu 1:00 thvou, rCvttιu "J::\:1 . . 
\ πρ6. Dj?~lι o'r:). 'Η ΙννοΚa λοιπόν tcO χωρ!ου, Τ'ι'JροuμΙνωΥ ιίΥε-

''',ων τΘν ouμφώ.,ων, ι!ναι: lστη, xaι Ιμέτρηαι την '(~Y' έVΙ6λιΨι 

:ιιΙΙΙ i6ol~a.axδπηoι τd: Ι6νη ('tά:; χώ~), W 'IUltippal)Q'ιzv εΙς; θρόμ

J,σιτσι τά: δρη χτΑ. 'ο θιbς; lΙXΜ6iνu t:k μέτρσι x~ ΠΟ(f.!τ"ι τοιι; 

~oλorισμoό; ΤΟI) πρΙν d:pxtO'g το ΙΡΥον τη; XΙ::ΙtΙXatpocpfJ;. To~o'
'tOV δπo).oyισμbν ποterτσι~ δ θιο; Χ«1 Ιν τ'fj χ«τιχλόσ .. ι τΙUν tv.xιuv 

ttjιo ·Iιpo~aιxλ+ιι.ι, UΙ τιΙνι;t; την 1ctl)too σ'tά.Oμην δεν iπο.όρει 

τt}ν χιιριι Ιχ. τοΟ bλiepol.l πρΙν iΊ ιΙρ'Πιν XGtτεδ:χφιαθιuΟ1 oπpottlxt

_μιι "ιιl τιΤχαι;. Ιθp~ν. Β, 8). 

Έπ1 τοΟ ~σιτoι; ~:i~1!1lγ ληaμoνι:! δ Π. νά: σημειώστι την 

cννo.ΙΙπλω~ιν τοΙ} τυ.ιχ.αΟ σuμφώναl.l 't1jιo; ρ!;ηι;, ΜΙ μιτoιφpiζιι α:ύτο 

• χιχτιι.ρp1jΥνιιVΤ«L"ι Ιν Φ Ιν τ'fj (>!;~ Υ'Ω IYIJoπipxet ~ ΙννοιΙΧ τοΟ 
ι αχ.ορπa;ια.. 1nt ΙμΨόχων τι h1 d:ψύχωΥ' πρδ. j1t:)ΙV t y tεli1' 

'11 •. ΚΔ, 1 p,t· 110)\ ΠΥΡ Y'~iΊ\ ΚΗ, 25. Ή ψρ_a« ,~< 

Pδfjιo μιτσιιpρα:ατΙCX: axοΡπa;αντ<lt εΙι; θρύμμιιτο: ται δ,η .- ~nrP ιl'νιxt, 

ιbι; )JyIι ΜΙ 6 Π., mρφxημ'νoι; τοΟ wnou Ιί«λ, -ωι διι:&.ρχοι,ι. 



• 
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'''' !μ.", ""ΡolldΥμ". ~,~, ~!)I) . 4λ),~ c,φ.<λ. νi "ρ..οι"'Ι δ 

δ!4τρι.6Grρ:iφο~ δ~ το ιg J', δπΙΡ ΙΠΙχιι τ6πον toQ β' π, ΙξΙ· 

).ιπι ... , lπιιQtι το yριiμμιι elw.u Α«ΡUΥΥ6φωvι»'. 
ΠιρΙ των ,~ '-:ησ, 07'Υ IΊ1JJ?:\ χαι O"?i.v n1:;)'7a (ιΜιν 

uινbν 4νcιyινώαxoμιν πφ τφ Π. Ι δατ~ μιτ«φ~α. 1(41:<1; 'ώ; τι· 

-τριμμΙνcιι .. alιίI'fl,IX δρ'1, λόφοι "lώνtoι, czliliv~( ftoρt!ct... Κor.Ι δμως 

~ ",.,., CJ'1JI /'1UΙ~J \ΜΖ' !πομψvo\= ,b ,,' Ή •. KF, 5 
π:ι:ιι.:.ι,) n"p ... n~'rr t::ι .. &6t: ι,α:πιινωαι. ... την ύΦηλijν ",6-

Αιν. ΜΙ Ι;.1βωιι ταν φιλoλoyo!lνtα: ιlς axiψιν μη :ιuιl Ιvτ«Oθαc 

πρ6χιιτιι, π!ρΙ ctvuaiaw; μι'tιιξt: ';uG ,nw xaI. 'Τ.οΟ O'}''v. Κο; 

πρliΥμιιτι ποΙον τα fwμον tfj; liWtiριx; λΙξιω~; - Tb ~ημ«tΙΧbν 

θiμιι ΟϊΡ J δπιρ δη),οΤ χ Ρ (, Π t ω' τΟ θΙμα: τοΟτ!! ix t~, 64x~ 
τ«ύτης σ"I')~a{«, μιτΙπιοιν ιΙς την το!) :i Υ ν ώ α t ο u λ6Υφ 

μa:χροΟ χρ6'ι'ΟU, χ,,1 δι« τοσ1:0 o·".v πpOO'iλ«6, τη... I.YYOΙ!tY '1:00 

σ Ι ώ ν ι ο ς, ιiλλ' οιΊδΙν xιΩλlι.ι 1"0 cιutb θΙμι:ι Κι οηλΟΤ ΧΙΧΙ το ιI~ 

Υ ν ω fJ 't Ο ν ),6Υφ μΙΥιΖλη, ιUtOG'tάο'εω" ~ ίιπεpμι~:>oυ ~ou,. 

- 0'111 lΊ~'J ΜΥα:'t.:ι~ yQ: IXll την owa:o!Clv .. ~ψη).ά: δΡη. ώ, 
tb i1Nru) ίtp~ ". :~Ι ιV.λ ι:ι π«ρ6μοιιι 4'tινα; r..aλλttxoO 'tijc rpa:φfJc 

incιyςiίιoιv. Έν τfJ πpoμνηαfιtη ,ρίσει 'toO 'Ε". lχομιν την μι,4 

~οΧ'fιν i1:1Jtι:'J, tπι; εΙνιχι αuYώνιιμόν 'τΙ τfj, i1Ν~:ΙJ οΜδλω, ~ 

&α~~oμ.ιν νιΧ πι:φa./SιχθQμιν δτ~ χ.ι tb Ο'ί',V Ιχι, lvtCΙrιθ:.: τ:rπι

x~ν σTjμaα!a.ν, δηλοΟν τό !j Φ ο, ΜΙ το? 8:πωτ&:τοΙ) xpbvou. 
"'E1Wtr.ι; τΙ, λ6ΥΟΙ; al/Stxtι, δ'r.:iΡΧΙΙJ δπω, θεωpη6Gιαι "Ιώy:ι::r. τά. 

δρη ΜΤ' dyttl3ta:otol~OJ Σρόι; 't4 ιVJ.ι:ι μΙρη τfj, y1jc; ο,όδι:ιμ.c;Ο ":,1, 

rραιφfj, ιυρ!axομιν touι.ut'tjv δ6ξο:ν χρι.ιtΟ~C1ν παρδ; tOrc πσΛο:ιοΙ, 

"Ει5ρι.ι!ιχ" ~ά; δρη ίπλ&:σθησα:ν ΜΙ ιι:όtιi 'Χα.θ' ώρlσμΙνον αημεΙlιν 

τοl5 χρ6\1ου xcιΙ δπ6ΧΙΙ\ιtat ώ, δ oόΡCν6" ώ; t b ~μπa:ν εΙ, t~v 

φθορ«ψ μ6νοι; δ θ.ό, cr\l", «Ιώνι" (Wr.ι;).μ. ΡΒ'. Ι6ρ. 26-28). 
ΔΙ, μόνον tb δνομο: "'ί1 ιiroιzyt~ i\l αuν1)υιι:σμφ μιtd: τfj, λιε.ι.ι; 

0lR, ~tLIί OU\l illotι; δηλοΙ χιι:ι την «ρχ«t6τηtιι:· ί;)J.' ίν μΙΥ 
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'Αριδ. Kr, 7 (Ο'Ρ "';''') "p6xaι,ιιι •• ρ! "Ι' δφt<YIj, χώρο, 
Ά,&μ, ~'t:.; lutτο Ι ΩΙ θ ι ν τ1j.; :ΙΙωιχδΙτι.δο.; (χαΙ οε Ο'. μιτ«φp.iζ,υ

σιν '" iξ δρΙφΥ ά1t' ιiνατoλιδν ,,), Ιν δΙ Διυτ. Ar, 115 τb χωρΙον 

δΙΥ φr:Σlνετι:u χι:ιθ' δλα σcι,Ι,;; χαΙ ο[ μεν 0'. ~ρμ~νε\)σαν ιι opitdV Iiρ

χ~.;,. οιιί φΡ&7εω.; όπooηλolισ'r)'; την tiμηχcινlιxν «δτΘ .... δ δi ΙΌν

χιλο.; , Ψ χαΙ ι!λλο: ITtOvttu, N"':>~' N"'t::ι .. δρη 'tG'>v πρaιτ ... 
λιt'ων" Υνωστοσ δvτo.; δτ: οΙ xcιρπOΙ εΙνCΙI πρttιl'μώτιρoι Ιν τοΤ.; 

δρεtνaς:, &όηΑιωτ.iτοι.; δψ.. δη τΘν χωρΙφν. Tb Οί .,~ έν Wιx.λμo 

ΛF 1 7 "Ν "iι,:I 1rlP'Y διν δηλοΤ tb cι Ι ώ ν t ο ν ι dλλά. 'tb 

ιι ι r ι,ι., tb ό Ψ η), 6 V" έιίν δΙ Uv «"χε! να: cbtοΟιcε't! το(lτο 'tb άμiσω.; 
κι,ι.ρillηλον iΊ;Ι' O'ίTf\ 't~n~o, ~:ι.r.λortCJuov tb τοΟ 'ϊων4 !Ί 3 

Ο'ίΤ'Ν" ίT.,"J , I,V i1n'il i11)',:n. ·Οτι οε j'1.v~J δηλοΙ, πλ~ν τ,Ο • 
~ ; . 

λόφου, χιχΙ το δψηλbν δρ., ckαδιι.χνόιτιιι ou μ6νqν ix το\) ΙΙνωίίρω 
cruvδuιxaμοΟ i1HW] i1.v~J. ιiλλdi: xCCΙ ix 1:00 "HaIXtc;u Β, 2 χι::Ι lx 
τοΟ M~X,"oυ Δ, 1. οΙτινι; κροφητ!ίιοντιι; την Ιν τφ μιλλo\lτ~ άπα:· 

piμU.}.c;v δδξ!1ν του Ίεω\;Ι , AiyclJαI.v δtc. το Ι!~ν a~'toG tι. fδpuit 
iτcl 't1j.;; xoρυφfjι; των βαΙΙνών~ xaI. θι\ αιtιp6fj τ! δρ'), χρώμι'ΙΟ(, 'tqJ 

nW.:IJQ NC':I1. ΠιρΙ δι: τ,~ 'Il '"!l'=' ίo!pttt~y νΑ μaxpηyoιrlι-

~ωμ:)ψ'P. ιΙνcu το C:pX,xby θΙμο: "'00 ;t,Ilato.;; '11!, δηλοοVtοc; 

.. ιlνoρ8lίJ, i:νΙΥιlΡω .. ('ΙΓιιλμ. . Κ Ι6ρ. 9, ?ΜΖ. 6) χαΙ i.", 'l:O"tou 
.Ιι; την IYYOtCIY ίΟΟ GtJIou.;; μ6λιι; Ιν βΥιμα: ιin:iXGμ.e:v. 

'Ε!«,. 7.0\1 Πp!1rμoιτιxήν ΙχπΑ"ιειν 8μποttr ~ Iτ:Ι 1:00 όνδ
μcιtο, {~.,;) mιΡcr;τηΡ7Jα\' τ,σ Π. δτι σύτο; .. δtν εl\lιχι δ ΒΙXau.att; 

• 
t~ MtoιmoTcr;μlιx; δα'ΤΙ" μιώ: tbv eintov του '1ηοοο τοΟ Ναιυ,! 

Un,?ίούλωσι 'tou; 'Ιaρο:ηλΙτ«ς; ΙπΙ δχτώ Ιτη χαιΙ dφ' ου ήλιυθι:

pώfΠ]aσIy oίI'tOt όπό 'tol1 χριτοσ roθCνttjA (Kptt r" 8, 10) 1(τλ ... 
Ό lν λ6Υφ βςισιλειι.; χωρΙΙ;ι'tιχι, ιiπb 'tfj.; έπoχ~" χαο' ~ν iyp.icpη 

~ φ&ή, δΑ μta.; _Iflποu χιλιιτηΡ(δος, ΜΙ ~ προσΙΥΥιαι.; δύο 
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ΤΙΥον6των τοο06τ, ι!π' ά:λλ:lΙλων οιιaτώΤldν ΙΙΥιι! "n cUA6xotoY. , ·Α, 
προδχΙΙtι:: περΙ ιξομοιώσιωι; η «νιιμvljΟ'εωι;, το ΠΡiΥμιι θΔ: ~'to ιδ
v6'rjtov, cUλ' δ Π. έν'οΙοεΤ δτι τ~ι; ένtιιίιθαι: ύποχιιμΙνη, a:κηνfjΙ: Μν Π9Ι· 

πιι να: όποθέσωμι ... ΙSτι με'tΙχιt :καΙ δ έν 't'D άpx~ τ~, Ιποχ1jι; 1Θν 

Κριτών μΥ1')μονιuδμενοι;; Χοuσα:va:ρααι:θέμ' ιiλλα: τοστο ut τοΤ,. 

tuιpAorr; 01)),0." Ιχτδι; ίά. ... υ.~βMιτo Φι; βiσιι; ~ μιτεμψCιxωaιι; τσα 

βιχΟ'ιλΙω;. Μή ·.oμ!a7)te δμωι; lίτι δ Π. Ιφι.λ01:Iμfjθη ένtαι:σβα; νli: 

!πιδιlξΌ πολuμ:χθεtιχv xa;t At1I:toμep'l'j yν6JaIV t1jr; !O'top!lX; τΘν 'Ε6ριι!
ttv. ΤΟ χωρίον τοΟτο 't1jr; Zir.o:tptD1j'; μα:ρτυριτ πώι; ουτ.; εΙΡΥ«

ο{)η' την προu:μΙνην πιχρlχτηP'l']Ο'ιν πα:ρέλιι6ιν dναμφι.λiχτωι; Ιξ tu
ρωπιΣ!ΟΙ) CPIAoA6you, βατ!; θ& ένΙχ.υψεν ι/ι; την μελέτην tG)y '9-
χι:ι.!ων oxc;Altov _1j; ΣuνΙΧΥωr1j;. Κ«Ι δντωι; την γνώμην lιτι {ιv,~ 

07jAO! Ιν τφ +ΙμετΙρφ χιιμiνφ τον βιxσι.λέ~ τ~; ){ισoπoτaμ(~ς ίξ"r 

νΙΥκιν δ Ίων~ι:ιν Ιν 't1j ιiριφιι1.·κ~ πlχρcr;ΙΡΡΜΙ~ι !5σtι; δμωςι ΧιΧθ' a 
lσημιιώσιχμεν ΙπΙ τοΟ ά. i15lXlI(au, lxε~ ΤO~aν αόσΤΤιμιι iρμ1jνuoSC 

ΠIΧΡιι.Οιχόμενac l5τι 1ι φδtι Iχl)τη οΙfU,οιμ6iνει περΙ των ά.μα;ρτ~6.lν taG 
'Iapιx1jA, ις ών ΙΤοήΥαααν τά: oetv-i των, )(4Ι t1jc ix!iatatt μετlΣ-o 

ναια; αυτων, δ:' ή; tt'jyxavov tfj; σuΥΥνώμ1jC x«l t1jC ιiναιiιΦινς 
τοσ θια!). Μ&:.λιστa i Ίων~αν, [να ΣUΜ6ι6iO'1J χοιΙ το β'. χωλον 

t1j; περιόδου, ποιΙΤται ιfλμι:ι 213 δλων ivtcr;utG':ιv , χιχΙ λέΥει δτι .ή 

αωτηρ!« to!) Ιθνου; έπ1jλθε otck toD Mτι:ιτpoπώαι:ιντ~ τουι; Md~~ 

'f!tιx; Γιδεών. 'Iδob πΦς έχφp~ιτι:ιι: KJi\.v~" 'K1ΙV• \n,o ϊ:Ι 
/Ί"~JI ,,/Ί"'" '~JlO? 1~/Ί '~1 '''~'';'! !W" ,,~ !!J'IΊ'DI:) 
~'"'' ,~ 11JI'l " ?JΙ ,,,),,1:) ',1:) 1')'Ι1p'~1 !"~)' I'D) !ln.,. 
Π6,ντιr.: t:r.uta lπριπε νά: πρoηyη6ωa~ tfj; δ.Υα.ν βΡ"χυλ6ΥΟιΙ στ;μειώαω; 

to!) Π., !να. Ιννoη~ πως ή ΠPOO'ΙYY~σ'.; τοϋ Ά66αχοίιμ πρό; τον Xou
Ο'αναρααθιμ, Ii).)." ίιπ' αι}τοΟ ούδΙ νόςις ΥΙνιτιχι οUτι πιρΙ tf'j; πηy~ς 
tfjc !λλοτε χρατι;ύσης ΙρμηΥι(ιχς οuτι πιρΙ toD ΑUΑπιμΙXΤo; τοΟ '1ω-

.. 
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nθιn. _ n.~ Γιι:ισ x'tA. μttaφΡ~U δ Π ... .iΥωνιιi>\I't(l; μιπω 1:« 
σtΡ4τwμαιτ" τCίl-.ι Αt&t6πωv'" ιlλAιk ποσ aτηρ~ζδμe.να;; ΕΙς την 
σΤjι.ιι:σ'..α;v ταιύπ," θχ ιφι);,νομεν, Ην έπΙ λέξι: το Ι6ρι:ι!χον tιδόνctτO 

~ iwrιvtU&U .. οπό tfJ βl~ (τΘν Ιχθρων o1jlov ιsτι).. ΧΙΙΙ lξυπη
XOO&'tO tb εΙWΣI, iU.' δμωι; GOOlr.otI ΓlnIi αuvTiaaItιxt μετ' δvδ
μΙΧΤΟ; ιiφ'QΡτ;μΙνοu xeΙ μ!6' 1]; πρ6χιιτ«ι Ιννο!:χι; Τι ιXvaA6you taUτηι;. 
·Ayvo6.1 τι λΙyoιmν οΙ νεώτεροι xpιτιx~' σΙ 0'. ΙΡμηνι6Quσ~ν 
ΟΙ c!vtl χδπων" ιiν:xyν6ντιι; πιθιxνG'.ι; ι;κ xtU "ι ν ulgat& .. I)ro 

iniquitate vidi tenwria Aetl1iopiae" ΠΡοσπu.ci!;οuσο: ίν μΙ
ριι 'τιjJ 'Iω"iθιxν. <Ι1 Υνώμη μου Iry!Xt δ.ι το Ιιύτερον 'tGlv bvo
μ&:των τούτων ιΙνaι Χόριον ΥεωΥραιφιΧ6ν, Χ4!.τιΣ συντομΙαν ΙΙντΙ τοα 
Tt).']paatipou i,t-t Γι'::Ι ιiπC!t'ιτGιντοι; ίν '1'1]0'011 toCi Νau'ι ΙΒ, 12. 

Το XUIptcw Ix.cItQ ίπΙ των auv6pUI'J t'IJ' Υ'ιΙ; .00 Βινι.ιι:μΙν. 1ι"ο,::ι 

,ΙΧΙνετlχι, ώ; λiτι~ ΜΙ δ Π., τ1πo~ μiiλλoy πιπλι:ιroaμtν8; τοΒ 
ιV'~, άλλ& δt~tιil;ω νά: π:r.ριι1)ιχθω 5,:, πρ6X4ΙΤ~ περί των έν 
, Aφριx~ ΑΙ8ι6πων. 'Ε4'1 δ λ6yo~ περΙ μελλ8ύaη~ ιlσιH~ιω~ τοΒ 
Βα.6υλων!ου βα.αιλΙω;, r.ffi; θά. ι~χιν OOtO; υφ' ΙΟΟτον ιiφριxa;vob; 

δπλlτιtς, έν Φ διν ιΙχιν _Χ6μη Cfei:71j εΙ; τά. VOttOOUttxc1ι: -=ij; Άσ!ι:ι;; 
-Αλλοτι yριΣΦιι~ πιρΙ TfI~ θέσεω; τοο έπ~yιΙoυ Tt:r.?«Ot!aou (Ves
sil10 Isra{'li~ico. 1883) ιΙσηίTιo.iμην την Υνώμην IStt Ιν t1j πιρι

yp«ιptj τοότου το δνομιχ ιtll::> oYj).tJ! ;~xΙ 'tG~ Ι ... • Aφp~x1!, ιiλλck τoύ~ 
π«ρc1ι: τον 'Ινδδν AΙθ!oπιtς, ων μνημονf.Uει χαΙ δ 'Bp60otG~ (l',9-1. 
Ζ, 70) ιiπι:ιrκδμΘν τιl ΑUΜΜιτιισχ6ντι:ι 'tij; lr.l την Έλλ~1X ΟψΙ:Ι

τε!ιχς lθνη. Q{ tc Mιxl5v.ι:v!ta.ι tf'JIZt νομόε; χ.α.ι πιχρ!οτιιντιχ: δτι 

μι., οΙχοοντες Ιωtέρωθιν τοΟ Aiλιιν!τι;.υ Χ6λπου, δτε 5t. VJttOΙX

νcιτ~λιXΩ; τ1j; "AaιpIXλTl'ttOO; λίμνη;. Των δύο τοu'tων φυλΘν χa.Ι 

06χ~ iξ 'Αφρtχfj; fj6όνι:το δ Ιπιο?tJμιυ; ν~ lX1J (ι'τρι:ι'tιώτι:ι; ιΤτι 

δποtετa.ΥμΙνοuς a!'t! μιαθωt06;. ΤΟ ~fjμι:t rHJit δηλοΤ τtιν Tt(tp. 

τ~ι; crχην&; τι:cpι:ιχ'ήν, τον 06ρυεο,ι τοΟ OtPιItOO πιιρ.:r.τι:σοομΙνοu ώς 

11\ μ_χην (ορ6. 'lωβ θ,6, nD1pDD f1K I'J1Dn). Τό δ(α"χο, 
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τοστ. Ιρμηνι:u'tί8V' ίI1tb (τ. τι!χη ~~) Αδιν ~ -Q:y ι!δον τς 
axη.,4ς -των ΑΙθ1.6πfI)V- (tfj; 'Αα!οι.;) , τι.φΜaοVt«ι τα: cn.ηνώμιιt(l 

tfj; yfj, ΜiSOιάμ (- '{ων Mcι.oιcνιτων) . 

Τα;Οτ& O'UvειQ'ινι,Υχ.ών .1, την χιιθ' έcι.υτO ίΡμΤινε!ι:ιν τοΟ Ιδ~· 

φlOIJ, π!l:ρα;τηρω τιλειιτα:!Ο'ι'!5τι τοΟτο oόOly::r; liπο'1.Vτωι; Ιμφ!1lνt1. δcσμόν 
μcτd: τijι; ).,otr.ij; $δ,l,. ίν fι δ λ6ΥΟΙ; μόνον r.tpl iμφa....ιa~.ι; 

τοΟ θιοΟ. lltpl/ ,la6o).,1j; ξΙΥOU xι:ιταr;xτητ.O δ • Δεβα:x.obμ δμ~ιt 
μtν Αν τφ α.' . χιφ!Χλα;!φ τοΟ βL6λΙ'I) του, iίjιί:φιc:c 5 - 11, llict; 
φα.!vιτcr:ι δτι δΙν ΙνΙμtιvcν Ιν -:~ Ιδ4 τcιυηι . χ<χ!' την υτό: tIUV 
ίIδpt<1'tGIv ιlντιληψιν πpoaι.Mxαt xιx't' cUΘtTιr:v π.:ι:ρ&: τcΟ ID.ciatou, 
'Κρόι; Βν 1C.ι:ιΙ μόνΟΥ ιirtotuvttOΙ1. Ιγ τφ r.οιηttχqι μέρει τοΟ ΙΡΥΟΙΙ 
ταυ. Τό ΙOιiφιoy tOOtO, δπιρ "ίχιατ« τtλιaφδpωι; UtIXTιOyt! τον 

'1100'11 των έρμηνιuτιiιν, na:ptt"ιiroy iv atotxtro" ά;νθρώπινον Ιν τφ 
r.:,II«1«, χαιτοιατρΙφιι την δλην οlχαναμ!α:ν τασ ΙΡΥαυ, xcι:l !νευ ίν-

.8Gια:αμαlJ X'l'jpGttw <xutb όΠcί6αλιμα:ταν . ΕΙ; tou; xα:λ~aiητιXO\); λό

γου;; προστίθι:τα:ι xa:t tb Ιχτα:;ιτον το& τύπου 11Τ .η' (clIm f'3 ΡΑ.
ra~oιlζica) 4vtt τ.σ 1tJ", δπερ χι:ιΙ xa:vov:xώttpov xa:t 4ποχλει

attxbv πι:ιρ' 'A&6axcίUΜ (''ΨΟ', ,::Iii1', ,i'n'). Tb Τορόα{ιιτον 3 Μ
ρ:rνCί+Ιaocντι:; οΙ 0'. ciνΙΥνωσιιν ο!ο .. ιΙ', δπερ 'fινωαα:ν μετά: το; 

Ιπoμiνoυ n,.v'" 4ποτελΙσι:ιντι; την λιειν ΜΨ'''Ι'' oστ~ δι μιτΙ
ιpp:taocv .. Jtt9~GOVΤ:tL xa:l α:! σχηΨ.&Ι yfj; Kι:ιO~μ .. • m.. νννt«
ει;; i6p:rrxtj;; φρiσιω;; τot«ότη; ttvιx: λ!α:ν xaι.νδτpoπo;;, μ!λλον 

ο' ιΙπιΤν ciδύνccτo;;. 

ΈΟ&.φ. 8.0'1 'Aνccπτ6εα:ντι;; Ιν cifx1l την 'Itpoxtμl'J"tjV φοην 

laημειώσα:μιν tb yopybv tfj; xι.vfισε~;, δ1tιρ αTooτιλεΤτ~ έχ. tfjr;; 
μετα.βίσεω.; ιXItb τα() {. εΙ;; tb 6:. r.ρδσωΠCίν. Έχ τοότου πp60Tjλoν 

δτι οεν οεχ6μιΟα: την τρο.,την ταΟ i111) ιΙ;; ry'1Ι;' Ιξl1Υιτα:ι δμω;; 

σα.φω;; δτ~ x.at οΙ άpxι:ι~&τα:τoι βιβλιoypXφα~ ιοαι:ων 'Itpb τοσ dvlX
XGA.,ueou, χαΙ ioημ.ιlwatx'J ί,ι τιJΊ ΠΙΡιqωplφ την Ιρμηνευτιχην '1'6;" 
σιν l'CN t:)'1i1Jj ol't, fιτι;; tI.,.-:tpG'1 ~λιι6. θiι:;ιν Ιν α.Iιτlj'ι τφ χει-
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μlwp" !λλωι; τι +ι πp6τιιαt, «tιτη cir.otUd τα:δτολο-yl«ν Ωρ:ττην, u1 
Ωό μ6νον χα:,;αατρΙφιι το τιτρΙίaτιχι ... δι« πρoσ&!jx.ηι; xιxl π6μπτCiU χώ. 

).01.1, &2; xa.t τη ... ίΧ -ςων iΠΟΡημ«τιχων iJ χαΙ O::t άΓ.eρτ\;oμΙV'Ij' 

ΠΩΙxιλΙaν πιzρr.ι:6λιiπτιι, &Ίστε ovorlc ίνδotιισμoι; χotρε! πιρΙ '1:00 
l.ξ06ιλιστΙoυ τ~, φρ«αιωι;. 

'Ο Π. iξιτ:iζων ίαν 'Itp61Wt~t iytiXQlJX πιρΙ ώιχaμ!νων πο

τιιμων, πlρΙ ώpι~Ινηι; θlXλMσ'/'j;, μνημονιVtl. ΤΟ(ί Νιαου χο:Ι τ~ι; 

'EpUΘplfι;. ciλλά τΙ το ΙΙΥον «ότον εΙι; την' ΑφρικΤΙν, d:φ' ου, χ«τa; την 

τνώμτιν τοu, 6 )"ro; πιρΙ Xιιλo~αr;ι; xa1 Πιxλαr;ι~τΙνηι;; 'Eiv +ι 

ψδή ~πlX:'1Ιa.ιτ«t πολιμιχδν τι ΙyχεlpημlX, ~ν πρΙπιι νιk έξΙλθω

μι ... Ιχ <t/i)y δρΙωγ το!) ΤΙΥρητοι;, τοΟ At6:ivo1J χαΙ 'tfji }{ιοοο

.,uou. 
Έσ,αλμΙνη 'tU,(Xιiytt ΜΙ +ι στιμι!ωαΙι; τ.υ 'Itlfl t1jC σημα:σ!IΧι; 

'toQ :3::)1 ΙπΙ 6100, liyoua« 5τι ίν -rotavt"IJ πtpιπτώσιι Q'jltr 

πάντατ.. .. ιπ.χιr. ιiρμr:'tι... To!ito oMαr;μ6θι'll Ιξιk'(ιτ~, .& ~ 
,εΡ6μι.Υ« 6π' ιSυ./)o ΠIX9IΧδ!lΥμιS'ιΣ iTιoO!txΝUOUa'.'!' «:φι6ώ; .0 άν

'tlθ&'toy. 'Εν cιυ.aΙΙ; .0 ~f}μι:ι: ouν.ιZ:"σ!.cιι δ~''τωι;' xcr.t μι.oic μΙν 

.οΟ 'J! C!1!μdνι~ .. δχorιμcι~ ίπ! «u.o1CνI,tou 'τΙWιι; άν'τιχι:μiVO\), 

(tώou, ΧιροΜ, VΙφοu; Ή", Ιθ, 1),.' ΙπομΙνοΙ) δΙ όν6μα:.οι; ιlylt\) ~ 

μι'τ' ιlλλrι, ~ρotlι"tως, O'1'Jμ~'JΙΙ οϊιχ! 'τΟ σχ!Οο;, αv.οw.:νη'τcν;'ι 1τε

ροΧ!νη.,ν, Ιφ' ιιr, Τaτ«'τ~ δ bχGuμενο;, άλλα: .0 Ιπ!πεδον, 11" (Οδ 

rινι'τ~ ~ δχηe:ι;' 'τoιι:ι:o,cι .~ Ο'')'" :3)'" bχo(,μ .. νo; ΙπΙ .01) 

oόpcινoO .. O'i' 'QW 'Oι&'~ :ι),, .. τψ όχoUΜίνφ [1'ι.1 .αν ~Xc!
.ν OOριcνΘν .. , 

Ή mrpillM"OUQCΙ Υρ«φή .ο\) Άλιξιινορινοο .. ~ !mtι:ι:q{c 0'011" 

-6 xλιo~ιι:σμός τοΟ 'ιt ι:ι: Ι ΙCΡοιρχι.(1t έξ iνιι:χρ~6dσ; •• 0 χιιμΙνοll
~ν 6 Π. «ντι1tιιφΙρχι,:(U aty!lv, φα:!ν!.(,U fιμΙν μa)J.ον ιi:aπιzaτ~ 

το!) 1'11 Τlρ μcισGΡητ:χlρ πλη8:,I'J':tκοu τόπου l'Γι1.))'Ο" τι1 ap
μCΙΤ' σου .. , ΈπΙ πόσων δΧΤιμ&των θα. δχ~.ιΣΙ δ θι6ι; ; ουδί ΥΙ

YIt" Ιν ~ Φ~ λ'ΥΟ; πιρΙ aτpattc1; «ΥΥέλιοψ ό η"νtoδυνsμoι; 
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άιΡΥιζιτι:ι tiι~ ~plαιy tcu 4vιυ - ιJUνt1ttXOυp!«, οΡ&ν6ι;. Φ~νηιν· 
'ttι:rtlo: λοιπόν 1) λlεt~ ~η1~:? UΙ iv..TjKttQv: 1:0 δνoμ~ δΧο την 

lννοιιτν τ~, οι [ππM!~" xotτιΧ την ιίλιξιινοριτην ypιι~ν. :Ζ:υντ ... 
'Χ.τιΧΙΟι; Ιχομεν σ Χ ~ μ a: ί τ u μ ο λ ο Τ t Χ δ ν, τοΟ bv6μt1to; 

nJj,O δντοι; ctν-ι;ιχιιμΙνοu toO :Ι:3iΓΙ. Κο:Ι l'τ,ρον 1St αxfjμ., 

πiντη Ι6ρι:Ι'Χόν .ΟΟΤΟ, Ιwπά?XΙ~ Ιν τ~ φράσιι, &6τι ix 'toI 
'ΓI:Ι:)1~ ΟΙΟ'ι' νΖ lξuπιι;χοuα&t το ι':ι)~σ) ιiφ' ο;) Ιξαιρτaτ&ι. το 

ί'Κ6μινσν nj11e". Πρδ. 'Ωσ. ΙΔ, 5 n:ι,) O~ iJit (==- D:ιry;ί< 

"~') l1;J~tI) ""ι '1.,. 1Π, 7 ~'IΙ" ~'π 1l1'{1~C1 (= 1l17'~C1 
~Iπ l1j;~~) . 

Έπ! τ~; λέξεω; ίI.v'V' διχ6μιθιr: χι;ιΙ ήμeΤς; τ~ν ιto:pιι:τηpηaιν 

τοΟ Π. ΙSτι οηλοΤ έντι:r.oθιι: .. i1C.fjV" ul ο.χΙ .. ιιωτηρΙcr:ν .. ill' ό;πφ.. 
ροομι'ι' πΦ; iληaμδνησι το Nit'N liW'~t Ο1:1 totl Wιaλμ.. Ι'ΙΥ, 
13, Ιν Ψ πρoφcινωι; δ λ6ΥΟ; π,ρ1 Ι π L ν t χ ι, Ο u ιmoνδfjr;. 

Kι:r.τιX τ\Ζ OTjμιΙb:lΝνται λοιπόν ~ "poφ+j iΡμηνιu.Ιa:: 

• Αρ&: Υ' xα:τιi των ποταιμΦν ώpyΙαf}η δ KUFto, ; • •• xcιιτ. 

τοΟ 'Q)t((I,YQO ή μ1j...ι, ttou, Ιφ' φ bxtr"a;t ΙπΙ τοϋ ΤΠΠOIι O'ou τη., 

νιχηφΙρον O'ou δχηaιν;,. 

ΈΤPΙψGψιν το 1'cnD ιΙς: 10'0, ό;Keλιiaoιντι; τ~ ., 'Λ:«ρεια

,p1jO'ΙXv ιι;ρό t1j, εποχ1j; τοΟ φω'f'!Jr.ντιaμοο, χ.Ι ο~tηF~ΙΙ"νtις: U 

'1.10 "ytt τοσ ~11t·; δc.IZ την θΙΟ'ιν 1:00 ον6μι:τος: Ι( 1'fJ κροτ8aιι.. 

Έδiφ. 9.0ν Σuτιιν6t«τον ",.f.νtIΔY εν tiJ ~, xupf.C & δ 

βΌ tt'tlxo" 06 'δίινι:ιτον ν« IUPr.~ δ σuνιφμός: μr.U των ~oUΜΙ. 
ν.ν, μιθ' ων βιδι:dι:o; θά; «πιτιλιι ν6τ,μ." 7I:λfιpι,. n1~~ n\Jn:ιrp 

-ισκ, tcrω, ' δε χι:d. ή δΌ λιειι; n,c, Χ«τιλι:ι:60ν εν "ιρ ΧιιμΙνι, 'ώιιι 
Υ . Υ ν 

't67ςον ω.ν λιεεων, ~ C1t'ttYt, Ιδήλοuν, ώι; -:clroιxttεt' ~ Ιννοιιι, ύ 
Ia:tW4aμt& "ΙUν ίι. toti t~,1J _ toO 'Iwu( βληθΙνtυν: βιλΘνι 
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Κ«Ι το '11:&80; εl'ν«~ τt«μKιiλιιιιίY, διότι ΜΙ δ ά).ιξ<Σ'ιl~νbι; μι

τ«,p«ιoCΙΙ; 

iνtr!yωy ΙVΙτειy.::ιι; τ6ξον O'ou' 

ΙΠΙ CtX.~fttp:c, λΙΥΙΙ Κύρ:οι; 

ΜΙ δ ι:!ΥΙΟΙ; ΊιpώvuμOΙ; 

Suscitans suscitabis arcum tuum, 

juramenta tribubus quae loculus es 

"Ι,...". ~ηψ~ J;1?11 η'1 
πΙ,,, 11:)1,1 "I~r.Jn ~JI 

Τ : -" ---

~!ψij2 1'J1J;1 111' 
,,11:)1,1 IΊI~Q 1Ί;.Y1~rιι 
~ ,-.. - : 

ΒΙ μiχp: μΙν τοΟ tribubus ouμφιdνιI oυτ~ μιτΩ: των ΙΡχcdων ριι6-
6Ινων, ών την ΙpJι.ηνε!ιιν δια.αώζιι ~μΤν δ Ίωνά.θa:ν, δα!" ι!iμωι; 

«ΧQχω;ι!ζιτcιι. τοο ΊιρωVΌΜoιI δ'τ:or.ν ),iy-v l,n., itDiP' Ο"Ρ "D'O 
• τα: προ.; IIutc.b; fttO'tιX 0'01,1 πιχΥήσιτα:ι 11, τό~ «Ιω\l(&.. Ιρμ1jvιuσcι; το 

n~ οοχΙ ώ; μοuιπ)C.Ον αημιΤον, ciU' ώι;: ίΠΙΡΡΤιμα; χρ6νου, ο!ιι 

ιΙνο:Ι ΜΙ 'ιι πιtpiX tOΤ, μιτor.ΥινιatΙΡΟΙΙ; XfIf/'Jt; tfjt; Ηξ.ω,. 10 
LυΖΖΙΙΙIΟ CΤΧιτCΖιι το χωρΙον μιτΩ: τo~ xt.ιt«xλUoμoO Χ4Ι. προοτΙ

θYjatν ει, tijv ι!χ6.,ι;ι την Ιξ όπιιμοιδ'ιΙ: ίξιιιpιXνtαιν χa:Ι 'μφιXνιαtν 

'100 οUρ.:ΣvtΌu τ6ξοΙ) (r.p6A. μν:! 'nI1) 'ΓlWp nK rtY. θ, 13) 
xιtΙ μιτα::pp«ζι~: Ι giuramenti fanno cedere (ogni nltra) 
parola, ίΤUΜαλαyΙUν το "'Ι::>') 'Imp! το ~'ιμ.α: i1tι) (μι'tαχή w.. 
ιcou "ΥΟί1). Άλλ' ~ αφΙΥε t1j, Ιπιατημτ;; xωφεόι~ .Ι, τά:; μέχρι 
τoUOι δoeΙΙα~ άπαιντηαιι;' ιι:θι Ι~ ΟΙδΙπαu; τι; tutuxiCJtrpo; τοΟ 

ipχι&tΌu θ1J6«lou νιΧ lλuι το «tνιΥμ«. 

Ό Π. αό&ν auvar.αIJIlptt ix τοD &'Υ«ν φειδω).οΟ βιχ).«νΤΙ8Ι) 

τοιι, υΙ μ6).ι, πpoaxoμ!ζι~ τινιΧ i,x τcϊ:ιν ~'1jθημ:iτων τcϊ:ιν ix 'tfjc 
Δόαuo; φιλαλ6Υων, ωα; χ«Ι τ«IjΤ/Χ π«ριχφθιlΡΟVΤ(u Ιαω; lx t1j; 

μιτα:ΥΥ!αιω;. ΔΙΥΙΙ lSτ' το δνq.ι.cι ίl'1V xeΙτι:u «ντΙ τοΟ ιiπoλ6τoιι 

b«ριμφ:χτοuι χιχ1 δiν φΙριι π«ρ:%δΙΙΥμ« τouιύτη; Xp~attd;' Ιαχιι. 

pιr;It(U I5tt το n\V~rf .Ινα;~ μιτοχή πd"ητ. τοΟ V!ιμ. JI~ψ, Ιν Φ 

~')μ. P~1lI 11, δmψχιι, ω. μό,,, ~μ."M, iIμa P~IlI, Ι{ ~ 
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i 4.ιθιt,Iώ, ,~ •• , JI~ψ;, ~ !ί μι'.x~ 111P~:;Ι~ .. ι οδχΙ 

n1~ψι. 

'~~φ. 10 .• , Ο',;;, 1"CI; 111{1 ,.rnφΡ"." δ '~εξ.νδpι~ 
.. δΦoνtox! σι ωΙ ώ%νfjaοuaι λlΧο!", Π900~λ.; d;ya:rvott, 1'Μ'1'. 

ι"ι t1j, .ι. λΙ"~' .. ι o'ι,pjt ~ Ο'ΟΝ α"ι t1j, τ'. κ.ι ~ μι, '. 
'Jtρώτη y"ιxφ~ πα:Ρ«λΗaau., ΙΜτι δ μ,τιιφριωτη; Ιyvω νΔ: φΙρ1ι 
την CODsecutioDem temporum, προaιχρμδσς tb fιr06μ.ινoν 
προ; το Ιπ6μινον ~1jμι:r.' ιi;λλ' έπλα:vfιθη ιΙ, 'tol)to, litGTt 6 416-
μινο; .. μΙλλων.. χρ6νο; τ!θιτιιι oπlttJ' 'E6plXlot; ΧI1! ΙΠ' !).λων μΙ., 

μ&:λιΙJΤΙΙ ok 1Ι:ιρ1 διιιθΙαιω; σuνιχoσ; ώ; έντο..σοιχ. ΤΟ δί ~.,'I): 

~iloII6Iv αι; πόνου δηλωτιΧόν iνα:μVTjαθεl.; τσΟ Ιν W«λμ. ΜΗ, 7 

i1'''''~ .,In (ώδrνι, ο[ονΙΙ λιχοσ;) . Ιπr.λaθδιμνo; δι των έν ΊIΓιdμ. 
ΡΙΔ, 7 Υ'Χ '"n t"t{ ')D'') (ένώπιον τοΟ KuplGU τρΙμι, wd, 
Ύ~) ΙΖ, 4 !,'~" ,nn1 "I'~' (.ιι. xαl < • .ι.eη ~ Ύ~)' Έ. 
<ffJ; JtCΙ:PGIvrrljat4d, uWτη; 'tou "'πι ~x&η εΙ; διδ~ν τοιί 6κ~ 
xιtμΙνoυ 1«<Ι υπιθιaιν ορθ6τεΡΟΥ το O'Ι;:Ι~ Τι O'~~ πρ6. Φ'tιlμ. 

ΡΙΖ, 1 Ο'ΟΚ;' ί:) 'il,n~:'). ΠΙΡιttbν ιίχιίν δτι ~ μ6νη bρ&η (ν. 
νo~, ιbι;; π:ι:ριιaτ!:&ttχ'tj toQ θι!οιι μΙνοιι;, ιΙνιu, X(Σt« το Ι6ρ. χι(μινο.,: 

• ΣΙ βlΙπoιια:. τ2. δρη xαl τρΙμοιισι .. , πολλην ί5& ζιιtηρ6τηΤ8 προa· 

δlδu Ιν tΙP πρωτοτίιπφ το ιi:σιιν&τoν tGlv ~μitφν. Ό l.6ρςι~ 
at(χιι;; ιιπoμιμγfιaxιι το τοl) ΙOμ~ρ.ιι, 'D.. Α, 528-530 

• • • 
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'Αλιξ. ιι ~Op1tltttIY ι.&ι.t<χ ~o,ε!.,., W &πι,ιον μι" κο1) «πιΙS!. 

δα την Ι",.χ+,ν, ,Μη,., !ί ~ Υρ«φη 'ιν ΙδΙχθη (1~!1~ 'Ρ n1i). 
D" f;cρ6.ΥΙΤΙΧΙ Ιχ. 'to!] ~μ«τιxoO 6iμtο; 0,1, cn;μ«lvovto; π!ν 
~ 

u μιθ' δpμ~ ,,"oιto:m1't'tov. 
ΚΙς τον δ'. atlXO'l' δ Άλιξ. Ιχει. .. Ι:ΙΦο; φnτιι:αlα:; .. utlj; ... 

Πρo&ljλω; ~νco~. το ~μ(l Ktv) (δπιρ lφιιιY1']ένπιr. tt9'~) μtτ« το! 

tπομ.Ινcu Ιδ«φ(ου •• Αλλ&: τΙ O'/jμdνει .. φr:ιντ«σιa:; «vtfj; ;.. Έν ~ 

A«ttvtx1J μaτ«φρ6.σ.ι τ~; Ι1.δόαιωιο το!) Firmio ΗίdοΙ ιCιρ!axoμιν 

• Ρbn.ntι.sίae ej υβ fJ l5πιρ δηλο! δτι ό Ιρμηνιuτη; ΙξιλΙΧ6 ... φιty.. 
t«0'1«,. ώι; Υινιχην Ινt.)t.(ι!]· toO-::o δΙ" διιr;O'ιΣιpηνζιι το ούνολο., 

τtιι; 'Fpi.,bI;. ΤΩ iepa:r1C.oV ~rι1: ιlvcr:t t6s:o; λ!ιx'ιl άνώμιχλοι;, λιφ -

6ι:t,6μινo; IJIJvi!Jω; άvtΙ τιΟ "~ - π«ρc.σtlΥμ&tιι: toι.ιrCι'tYJ; xlΙl1ιω; 

ηλιlπouaι _ &1ι'Ι&μιθαι δ~ ν:Χ rttt.IU" Y.ιxl λΙαν ι1μφlI50λ" 611:01η

λΘν C'fflXOt:tsat«atv λiξιωι;. ·.615η δ ΊωνΜι:ν π«ρ«φρΜ;ιι. τ~ν πρ6-
t«o:v lCi' 'ilon ΚΟ,ίι) t'?'M • ι:r.Ι atpι:r.ttσl τaσ .όρι::cνo!) ΙξΙατη. 
α.ν, t.yiptηaι::cν .. , Tb. ΙξΙaτηaι:r.ν.. πολύ πλη~~ "pb~ tb τ.σ 
ωηνtXOCι .. Ifι:r.vtι:r.aC~ «"το!).,' τ! liμωι;; δπ1!ρχc τ, π«λ.aι Ιν τφ 
1CptΩtotUτtqι «"τΙ 100 ,i1" διν OUνιXμCl. ν.:\; εΙx.iaω. - -Β πιρΙ τςώ. 
την την λtξιν ιiaiCf":Ι::C χωλόιι. ώαι:r.υτωι;; νa: 1tροοοιορ!αωμιν ixρt-

661; την αημι:r.σ!ι:r.ν το!) Ο" (oίφo:νb; fJ Gιfιoς, " ίπιΡΡ · ε~ Ι:ΙΦοι;;;) 
_ B .. 6ι:r.lως το Kιt') ιivι'ιxιΙι όι;; Ιχει 6 φtOY'lJzνtι.αμ6; του, d, 
τοΙτο το iMf~cyt ~ μιτι:r.φOΙΙιi ι:r.ότo!) ιΙ; tb έ1t.6μινον 11\ πcφΙ· 
6λcπtι την ι!x6νι::c 'ωΙ 81 l&διν f,μrν φρΜιν "νιυ ΙvνoΙaς (H't' ~ 

~oιε·), 'ExIS6tι:r.t τινι; θΙτουaι τ~ .. Ιήρ&ιι" μιμονωμΙνον Ιν τυ.ιι 
τοl) 10,o'J Iδι:r.φ!oυ, d),λ' 6 Tischendorf (lxδ. Δ.ειψ(ι:r.ι;; 1850) Kι:r.· 
Ρι:r.τη, .. r: eLia.ιn cod. Alex. ο η).ιο; clJm ιπ')ρθη CODjS'. ·0 Π. 
oδδk 'J'pl) πl,\ 111ν 1t«ριιλλcιαΟ'ΟOJO'GΊν ypι:r.φGΊ." 
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"'," ΙU,I" ... ν δ • λλεξ. "ν "Ιχ" Π7'~~ 'Q~ ι:!".~ ~ιp'. 
ιlvoιyvoυ; πpo,aι: ... "ι; M7~~~ 'ι τουλάχιστον nf~~! Χ(ΣΙ lχλdώ ... tb 

τιλιχον ί1 ώ; &ντωwμlαν Υ'. προσώπου θηAnoO. Ό Π. αημιιοΤ 

lιτι. totito το ί1 .Iwι: 1:0Π-(1(6ν, ωα: ιι... πραqQ{ω δτι CJημ(&!* 

χ!νηl7tν, Χ«Ι οίΙχΙ O't=v. IIp.tyμ<< OUxt βI6«l.It ι!nξιoν λ'ΎOU, &6τι 
cixp:6ιIι; δ-.ι.i 'to!) i1 δπoiη).οΟτιιι ~ .. ;ιό 1:~; .τ«Oιttι; (10ΙΙ) ΥΙ

"ομΙνη χίνηΟ'ι;, ή bπιoθoχώρηαι; t~utlatt το!) "ιλΙου χι:Ι t1j, "ελ~~ 
νη; προ τoίl 6aμ6ωτιχοΟ φωt6;, Ιν ιρ Ιπιφcrlνιt«t δ 'IIttIu!; , fι ώχρι'.ιι

αι; τ/iιν δόα φωατηρων b:iV&V'tt t,l; τιρ~τI.4ς λ~Φιω, t'tj; Ινταt!ί

θ:ι πεΡΙΎρα:,ομΙνη; θιo,aι:νslo:ι;. Πόσον 'ρι:UlZν π«ρίατηαc. την ιΙχ6 .... 
cutb 'to 'ΚιΧρορώμι,νον n Ι • Υ r.oθltoμι ... 15τι ο!ί,_, iνό'rJO'a;v α;οτην ωι. 

οΙ DeJitzsch~ Hitzig χαΙ Keίl, ουχι δΙ, 'ι; ιννιr:φέρα δ Π ... 6τι 
(Ιιλια; χιχ!. aeλ~νη) δποχωροΟΟ'ιν .ι, την χα:το:ΧΙ«ν ι:cύτG':ιν, t'iιaτι 

ylVOvtor.t d:6pιxtot χο:Ι ίπΙρχιτιχι .-ιt6τo ;" per la 
cont.radizion oha πσ1 consente, Φ;; 61 lλιytν δ Δiντηc. 

~~7ίJ~ ;"f'~1} ,1Ν7 Ιρμη .... όομιν .. ttpb τoίi ~τόc τlίιν ριλlilν 

(XΙpιluvlilv) aou, ΙΙτιναr; ,Ιροντ(U" ΙΙ:ν& την y~ν, toutla-n, μIt4 δuνιi
μεωc χι:ι:! συνιχιΙcιc - ~C δηλοΤ δ tUΠΟC ΠηΏ. -ςoίi ~~μo:τoc - Ιξ. 

ufto:xo.JovttC ''''Ν άνι:ι:φΙρον τΔ; βiA,l,l, διότι ~ Υνώμη t6lν dλλων 

'εωρουντιιιν ιt"O~ χαΙ Γι,' όΠΟJldμιν« τοΟ '~"Π' 84 fιrιν Yμ/IC 
ιlc Π(ΣΡόοχην σχ~τoc όσtιροπρώtοu. οΤον δΙν .iνaup(axoμιv cU· 
λο:χδθι τ1j; rpιrφfj;: ·0 fιλtoc, 'fι oIλ,l"yη Ιατηοα;ν Ιν tiJ xα:toιxl, 
σύtliιψ προ τοl ιΡωτόc τιiiν βιλιiiν οου ιiitipxovtfU. -·0 Π. πιρι
nCntat arc μιΥ«λ,lν cl:aGiqrIt"OJ χι:ι:τΔ; τοΟτον τον at!xov ix τ~, 
προcrημιt.θιlaηc ΟUΥχύαιω, των Μτρ"παιν μιτ« των 'Κ.Ipι:ι:ιινGιν. 

;"JΙ;:Ι'~Ώ δηλοΤ " το δ6ριι OOU., ω' 6 'Aλι~"νδpιν~, μιτΙφιao. 

δι' δρeυ Υι·ιιχ.τΙρου "δπλ~y ootJ .. • , .. ω, Ιxoλι:ι:il"ι 'ντ"Gθιx l~ 
σι, τ~:;; VJ.'1'1txf);, Ιν'δ "τ. δπλιι" (2"ο\,. Kupou 'A.νςiδ. '* 
K4pou Πι:ι:ιδ.) δηλοΤ π.λλcixι, "το σΤΡι:ι:'t6πιΟον". ·0 μtt"φΡα;~ 
Iiιώρηοιv ., Ιwιιιν ,.σ l1'm τ~ ~9jμι:ι: i1Jn οι aΤΡΙΙΤοΛ:ιδι6ω ... , 
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)C4L Iφfιpμoαιν iνtc.ατp6φωι; ει, το ίδρ«ΙΊών χωρ!ον την μιτωwμt'IXν 

τfk' ω.ηνιx~,; δπl-=-nμτ6n"ιioν- (aτρcι:τόπιδoν)=-δπλι:ι.. 

ΈOiφ. 12.0\1 Ό ' Αλιξ. μιτ«φρ6.ac; .. έν cinttl1l δ). ι '( ώ
• ι ι c Ύ~" " μιτά; αημωlc; μετ(l.β~ttΧf), δΙ.., άVΙyνωαι iJ;~~ -ςοΟ 

~WΙOIJ 'j'?, ώ; λΙΥΙΙ 6 Π'Ι ιΖλλά; ".v:~o τοσ τόπου "tJ!~ry. 

Ό 6.. τ~ν δUα toGt ..... 'ώπων ' ι!wa "UδtτέP02; οιClθfαtωc ΜΙ &ηλο[ 

.ι!ν«t τινα μιχρδν .. , άπιxγ~ δε U" 1.., ·Ιιρ. Δ, ]9 O'Jη;ι~~n .. , 
1Ί!(V~ Ν', ""ι Ιν 'Ιώβ, ΙΔ, 21 \ιη 1'~: Ν" , 1Ί1!~~'" 

'ωφ. 1&0.., 'EncGθIX ιlρχιτιu fι ciΖi ... τη~, το!) Άδδnoίιμ. 

ιΙ, Ι.υ.6ν. '"Ομοιον πι:ιρι%δΙΙΥμιχ lχομιν 1ν τφ ΡΙΔ WlΧλμφ, Iνβcι 

δ πιgητηc ιiν.ιπoλlίlν IΙ, την μτημην τά: θΙXύμιtt" tf'j; 15!(laxCottoIj; 

τiI: Έρl.lOρJc θ%λιio'lTIJC χ«Ι 1:,1' πc:ιλινδpoμ1'ιαεω; τοΟ Ίορδ6.νου, 

~ Tι,cιo 'ttJG,tov, έρώτηιr.ν πιρΙ των «Ζτ!ων .,1, ιi:Topoαooxfι

toU χl*ιω;' μή 'Nyxιiνων δι ιinOΙ\ltfιaaω; ιiνIXφωνεI 1'':ΡΟ; 1«ιΙτ6ν

.. :ΚιU, 'ΙρΙμι, Ί'~. προ t.O Kup!ou, Ινώπtfjν toO θιοο toO ΊlJχώ6, 

δ~ μι.tίτριι!ιι tbv ~2:xoν εΙ; ~ιOμe, την nit~'1 εΙ; πηΥήν .. , 
ιιlτιoλoyων ω: ΠpΘt:ι υΙ τ;ρoαεΠΨYYιμoνtυων χαΙ c1λλoυ φιχινσμΙνου 

IIι:r.ptuf'OGvto; το ΠlJντoδύνcr.μoν toO 'Ιεωυil. 'Aπι:r.p:f.λlor:xto; Ilvcc. 
χαΙ ." προχιιμΙνη ι/χων μι.td: Ot40tIiaIWV abPUtiplJ)'t ~ 1'11 ΤΦ Wor:λ.
μφ. Ό 'A56ιιx.obμ λΙΥΙΙ lSτι δ θεό; ΙΙντεπεε~λ&ι (πολεμι,χό; β,ο; 

nxY') [να: σώαv τδν λ"ον ωΙ tbv χριστόν ι:ι:6τοο. 'Αλλ' «;;0 τίνα;; 

_ Το ΧΙ!μινον, δπερ λΙι:ι:ν lιplJ«FμΙvοv πιΡt1jλθεv fιμIν Ιν tOΤ; 

Ιδιιφ. 13 υι 14, ιiνιιφΙρει tbv J/1V1 ώ; πολΙμι.ον totl λιιοσ χαΙ 

'1:011 KρoφήτOιJ, xoi οΙ nAeratot Ιρμηνtutι:r.Ι lvopGIr.v Ιν α:vτφ tbv 
Bιι6UΛώνtoν, out:V.Ii: 'Ιι Ιπιδρομη nPOIfIYjtt6tttιι. έν tφ «. xιφι:r.λι:r.lφ τοΟ 

• Α,6δ«Χούμ. • Ax,tIStaupo: δμω; lριυνα: 't'fI; fPiX111J; πιΙθα 'fιμil; IStt 

~ λiξιι; p~' ΟΙν oημικ!vιι tOV j;λAotOvfj έχθρδν, tbv έπιαρομίlll, 

fM;' tb'll ~aτηνι τον 6περφ(ιιλο>l )Ul,t' ιi,lltιοιωt"λη\t πρΟ; "ς~Y 
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pt,~, tbv on, τον &lxs:.ov, ΤΟΥ 4upιJou xctFrtxt1jpo, !νδικτι 'ιόν 

όρεΥόμενον ε,uνσμ!«ς, ,ον ίν ΠΟΝ1 'Dn clyoyt(l τον βlαν, τον ,."i1 
1~~"~ Ι'Ι"Ν '~'1 Ρ'Υ ,?J/C1 D'"I'I (1Voλμ. ιΕ, 2). ΤΟ Ι;.ιe.
.ον ρ::ι, ,Yνι:u ΑUνώΝUΜOY τιίJν ,::Ι), IH'~ W'I~, Q'o:n rι:Ι'X Χ. ι!. τ,ι 
,rVΙXL δρα, τoiί xoινωνt'lt.OO β(ου ουδ6λως ιiπc.δλiπ(ιlν tiιo δ:ιβνιΥ, 

αχΙαεις. k.cd ή opilat, τοΟ 'Ιιωυ4 θ;: .Yνιn χιipιν ~ ωωUΡΙΧf}ι: 

οιχιιιοaUνηιο, tfjt; άνορθώαιω.: 1:00 xpitouιo το!) YόIlOI.t, ~ι; θ~ n'ro
μιν cN/J1IPOV' το IΡΥον ιxUταυ θΔ: ιΙν«ι ~ τιr:r.I!WI)Qις tidv ι:itσ:αθi-
"ων xor;l ή ιiνόΦωαιι; τιD'ι' πιεζομΙ'ΜΥ. Ο!)τω r.pittlt να iνYOGjμ • ., 
την φοην ciπb το\) Ιδ«φ!ον τούτοΙ) μΙχρι '1:00 τίλους. Kιd. npbιo τη., 

Ιρν.ηνt!aν τ«ότην ouνcιpμ6ζοvtat, '1':41'« 'It!ivt« t!k φcu.νδμινa, υΙ .ι 

,pά;~ι;:, 1/;19 Piι:", xιU li1'W'O πχ .vt:t'~. &6n A«b, uιG θιοΟ 

,Iνιιt 6 ΠMx~ν xaΙ πιν6μεΥΟΙ; &~O', οΙ 0')1':11'{ ΜΙ ορ ");, 
Ιν 'ντιΟίοlι προ, tO~ πΑeιuσ!οu.. 'Ι(ΟΙ.Ι ZιAtyaPXtXGU; Q"''''J! χ"Ι 
0':1',). Ή Σοι,ιν.χμΤtt; , πρόι;; ~ν dποtι!νετ~ δ Έλι.αa.ιi ίρωτων 

Ι'ν Ιπιθuμ.1 'II.i μE<ntI6ι7'Q όπiρ «utfj; πα;ρχ τφ ΒSNEr ~ τιjι ip
χονη τοΟ οτριιτοD dπο1tρc.ύεt την προσφορΖν λiΥοuσα; 'OJ/ ".n:;) 
Ι"':ΙC" t,::))t{ (Β'. Βα;οιλ. Δι 13) χαΙ ΙννοοΟσα; δτι διν lxu. αχΙ
O'ι~ι; μιτο: τfjι; κύlfj; ~ τωΥ μΙΥιστίνων. Ό 'IUlιlu4; .iνιιOixatlZL την 

",οστ«σ!α;ν των ιlSuν.iτων xιU ΧΡΤισμοδοτιΤ οι& τοΟ Π8ιητοΟ X&ni: 

των ό5ρ:στων t'K ''7ρι:::ι, οΤτινιι; δ!χην ι!ρτοι,ι 1tιXtα;tpώΥοuσι τ b ν 

λ. Ο Υ Α "" ο Dn., ,.,):{ '~y ,.,)~ (Ψ""μ. ΙΔ, 4). Ό 'Π

QfJ.tαr:; ιεΙΥI!γετ«ι. Ινα;ντίον των χι.ιτα;θλιπτιχων νδμων i't{ 'i'pn, 
δι' ων αιιιπ?Xττovταr:4 &ω.Τ~MΙ ά:?πα;Υ«Ι προ; βλί~ν τω'!' πτιιχ(lv 

τοΟ ),α;00 τοΟ θιοσ 'ΟΥ "39 t:=ItI::·~ '7HJ?, (Ι, 2)) xaι δ cruy
χρονο; «ότου Μ:ιχα;Το; Ιπιτιμ4 του; ι!pχovτ«ι; του " IaplX~l, &6tt 

1'1' τ'/ι dπονομfj τfj; StxαιoΣUV7j; ΤΡώΥΟI)O'Ι ti; O'.tpxα;; xcU ιil'(It

poGat τη", ΙΠΙΟΙΡμ!δ::ι: τ.ο ),1100 c:ι:υΤoO ,,,,v 't{w ''7:!Η ,::.'1'(, 

'Dt~Oi1 O;"1'?VO O'ΙV' (Γ. 1-4). ΤΙλοι; && Ο'τ6μ«τοι;; το, 

ΙπΙ t1J; cιlχμα;).ωσ{α;ι;; npoIfIfιtou Έζl)l.ι~)., δστιι; lxTtoytf crχΙδιOY 

lu'Λδp{mII; τ_ν Ι&ρc:ι:fxQv ΘCΙΜlίιν ΙΥιω τ~ι; "'-PIDO'IXoO; tG)y 'Io~-
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ων X«θδ5ou, 1t'r)96nu & Ίιtιι,,!~ την πιχσaιν tfjr; β!ιι:, Χ&Ι r.tlatIIJc, τ~c 
x«t«kYllOTw"IωC τ. G λ α: ο G t Ο u O::l'n11t1"'J 1r~I'i'1 (15ι.6ρ-

8ωaον εΙ, o,'n1V1J1 xι.ι:τ:i .ou; 0'0) 'ο; "PQ. Κ.Ι tp~lyt.1Zt δη 

ο! nφoφtjτcι διν πιpιιιιplζOYΤO μόνον εΙ, το χηρύηιιν _ltt xpηOjic· 
IOtc!v, iλλ« xιr:Ι Zί:ctρy«Vouv χ%Ι oτ~a .. (, xι:r;t ΠΡούxiλGuν xdsιpi

αι:c οΙ δολο,ον'..ιιι; βGιλέων 5πω; ΤSΩα: tήν ν!χην '(ων φιλ«...oρcf

"ων ιWτών d:pxmv. οι: σuvtixt«t tG.lv Β"αιλειων Χ41 των Π.ρ.· 

ΜιΕομι .... ν μIta6!6«alXv +jJ1fV λΙιιν αυντετμημέYa; τ~ πl"Ι των Ιν 

n«λ~at!Y'{j βιχσιλΙlιιν ιlδήαιι;, ίi, τcλλφ δ~oδΙX(8τέpι:ι;, οι l~ 

ποιχ.ι).ωτΙρ«ι; ιUρoν βιδsCω; 1. ... tGCt'C πηΥΙΧfc;, ων Ιπo:~ααιντ. xp~σιν 

(Xρoνtxά: βctαιλΙων τσΟ ΊοόδΙΧ Χ4Ι 'ΙaΡa:ήλ Χ4Ι lliιx). ουτΟ'. nqtl 
ji6Y'J]C; T~' Οιοχρο:τ!α:; :καΙ Τ(ίΙ) 1\1 ι:uaεΙSεl~ ζjjν μεpιμνιίJντεIό, tιlli

ληaαιν πα.νtb; το, 1'1 tlXr, '-'lycr:Y, dyoιyoμlvou εΙ, την XOιvtιινΙXTιν 

χα.Ι ιiστυx~ν [ατορ(α:ν, χα:Ι ΙνδμιCον 1:b ΙΡΥον 1:ων αuV'te1:ιλΣαμΙνον, 

«φ' οδ Ιμντ;μ6νιυον πω; !xιr;α1:?; β:r..u.eu; ίπo).Ι1:ΙUΘΗ προ. 1:bν ΊΙ(ιΙυ!lν 

χ.«ι. Ιδεlxνν"ν την αχΙα:ν 1:~' tόχη; των πoλtμων, el~ oG; eCxc '"~ 
p:π).«x~, μιtlZ ttjr; μι!Cονο. ~ ~ηoνo; αl'οa:ώαεώ; tOU τ;:Ρόι: tbv 
θεhν. Tb αόατημcc toOto .'1. χρονΟΎ\:;:ιι:φ(α:; , δτ;:ερ iJΟ'πiαθηa::r;ν~ ΙyΙνι~ 

to ά:αιχlίJ; -κ:α:pι:tl1:0ν νd. μη Υνωριζωμιν +,ιμεΙ; ix kt~~ '"μo:r,tuρ!α:r; πol. 
όπ'jρξιν ~ πριι:χ.:χη l'νΙΡΥΙΙΙΙ: .ΙUν ΠPOφητlίJν εΙ; .ά; xotvωv.xi Cηt~
μιJ_κ, ιJ_~ναι αuνcτ«plZaαoν xrι.ι την Πcr.λα:ιo.!vην, ι1:ι, έν Eι'φώqι _ιίC 

• Aθfι'tCIr;, την ΣπIi9.ην χ«Ι την ·Ρώμην. ·0_: xι:t! ~ Ίιρουαιιλήμ I.xt
χτη_ο τοιι; Σό).ων«; «ύΤ'ίr;, τοΙΙ; K).v.oθlνu;J τοΙΙ, Πε?~xλιΤ;, tobr; 
.1υχούΡΥου;, tCib; 'O'AYl7c't τοΙΙ; Mo:rp!ou; α:δτ~;. τοΙΙ; Γρά:χχου; 

ΜΙ τοΙΙ; ΣΠ!%flτ;;χοu; ιiποδειχwοu3t τcJ..τιpΙα_α:_α: τιί λυριχ';; 11.«1 

~ηtορ:χ« β:6λl« t1)r; Π. Δ, ι Χ«.% ποΤον δμω; ίtρδπον Ι δ Ρ ο: α α: ~ 

τοl_ο δtν ouviμtB::c ώ; ιix.pttsiatIXtO:J νά: Χ-.d!ΟΡ'σωμeν oιιi: tb αιιπί; 

xιd. λΙο:ν αυνΟΠ1:tχbν to'iJ )atΟΡιχο(μέΡΟU; t1j: Γp:ιφfι;, lSπιρ ipιlKt8i 

~ λal+ιr;να: μόνο', χpoνoypα:φlα:; πα:pΙχε~ 1ιμΤν μ!λλον Τι [ιιτορ!α:ν 

txtpcr.tOY~ ωΙ κ!να:χα: 'I't).~p'l'] τοΟ Ιν Π«λα:ιαtί"l1 βίου. • A'U.1k χ.Ι 

~'C. Μν μίyo~ν Ιν1eλώ; Ι"'1p~ nλ'l']ΡQ,ortιϊινJ xrι.Ι iχcr Ινθα: ωι(πιι 



, 
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fι &μιι)'ο; 1$:α:ΠΙΟ'τισαις; _ιn." γεYOνδτφ'ιl ~x.Ι ι:iπΙ&MΙ: M~tt&: '" ΟΧΙΦιι;; 
y~ σuμπληpώσ-g _α: uv&:. ΈΥ Α'. &O'~. Η'. 2 βλΙπομ.εν το., προ

φήτη'ιl ΊηοΙΙ toQ 'ΔΥa;νΙ έπιπλ~t'tοντιχ ΤΟΥ B~O'.x, δaτις εlχεv 

"νiλθ-Q έπ\ τον θρδνοv tfjIί: θερα!ι; (πρωτ. τοΟ Bopρa:) μ.ι'tdι την 

δολοφον!α:ν .«Μα τοΟ u!oo toD "Iεp06αrφ, διότι δiν cruνε:μοΡφώθη 

προι; 'tiX wwoμa:ta: toli 'Itwui! Χ(1). λέγει CZUtq; " n1Q',n '1vt{ {Ρ' 
~N1W' 'ι:>Ρ 7Ρ "JJ lJrlN' 1DP01!D (_ ',ι.;)'.;;, ~ω.' .. 
iTt8 _fj; rfj; ΜΙ )tιZτΙστησ&: Ο'Ι +,γοόμενον έπΙ τα!) λα:α!) μου 

ΊαΡι:tfjλ). ΔΙ", uπαδεtχ-hεtα:~ liti% toU't~." ~ O'UΜπpιV;ιι; cιίιτoσ το(l προ

φoήtOU ~ ιΟ.λαυ tfj, αχο).", τ;ραι; i'lόΦωαιν τοl} B«ιr.ι:ι&; ιΖ; το ~

aιλιχΟ.... «ξΙωμα:; - Ή έy!ρyε.~ το!) Ίηοι, δtν 1!;lptOΡa;Itιxt έν τφ 

βσt.ιλεlφ τοΟ ΊαΡΖήλ' α:υτο; προφητεύει χιιΙ έν Ίου5α:!, fι Β'. 

Πlχρ_λει.πομΙνωΥ Ι8, έμφιr;!νει «υτον π4λιν έ1tιπλ~'ttονtα; τον ~. 

atλi/Z Ίωaa;φ&τ Ιφ' ~ ouvletto αuμμ«χΙ, μετό: τοtl «O'c600, Ά· · 

xa:&6 , ΜΙ αuμφων6τa:τιι: πρό, τό προφ'lj'ttχόν πνιΟμa: : πολιτεύετιχι 6 
ΒΙXO'tAcu, δτε (αυτόθι) α:ποοειχννει τοσοΟτο'l ζfjλον χα! μlΡιμ>nΥ όπ!ρ 

'tfj; μετ' εόθύτητο, r;iπονομfj, tfj, δΙX&ΙOaότη,.-Ή Β', Βa:Ο'ιλειιiΊν θ 

ΜΙ Ι παρΙχει ήμΤν Ο'lχφeΟ'Τι%Τ'ljν μιιρτυpΙ~ν 't1j, ivepyela:t;; ttiιv 'ItfI
φητων εΙι; την ;ιo:ooχ~ν τι!) θρόνου, ά:φηyouμέY"I] Ψ iV't'oA~V, ~Y 

laωxεy δ ΈλιΟ'lχιΙ el; 'ttva: ά\lώνuμον προφήτην δπιdΙ; μεtσ61iι; εΙι; 

ΨεμμώΟ rcr.λιι::W ΧΡ!ΙΤΌ c:u'tbet !Υ.ιaιλέIΧ 'tbv d!PXCytIX τοΙJ otpa:'toG 
"Ιηοu τοα Ίωσιχφά.τ το!} Ναι.μεσσfj, δστιι; &ιφειλι on Ιξοντώl1'{j τον 

οιχ.ν toD 'Axa.iD, Υ"νόμενc; oGttlt τιμωρόι; toO ea:v~to\J tQy r.po· 
φηtων 1C.&1 των ι!λλων δo(Ιλ~ν το\) '] ιωυΙ;:. Kαr;Ι ωαr;ι σuYωIiocrla:ι . 
μετά: χ:ιΟ«ιΡέσεων χαΙ ooAoφC;V(Giv διενεpyooντιu ~ όΚtxtνήσeι d:p
χιερέιιιν ΜΙ πρtφηtGΊν. Δυνιiμtθα: y,t 1tcιρ«διχiQμιν δτι οι τελιυ

τ:ι.!Όι ουτοι lλ,laμόνc\ιν Ιν 'TCcP~O"~tttl.v δμο!ιιιι; το 'TCpoaφtλiotlXtov 

α:ότοΤι; θΙιιllt, την d:νιr:χοuφισιν των πι:cαχό\lτω\l j ΠολλοΟ ΥΙ xc:ιιΙ δε~' 

πειaτιΧώ,:ιρον εΙναu. δ'tl. τοΟτο ύπfjρχι το χυριώτιρον iλIXτηpιoν ιΙ~ 

τ&;ι; ΙνεΡΥιίο:ι; or.δτων, χαΙ 'ποδηλοοται ix τε τοΟ 'Ποιοσ 't(i)y XYjpUYIii· 
',1»ν χ«!. ix τοα Ιπηνo~ 8ι(l)"{μοΟ, ~ν δφΙΟτWiΤο.iχ t&v iρχ~νtι.ιν 
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ΚαΙ ή 01ΠΟΙr.ιχ τοΟ 'Δ6?ιχχοίιμ uΘ' ~ιι, lrlvato ίν αt~rμt 

tοιιχUτη.:,; cpιλοο.,ιιμοu Ιξ«ψεω;, l5τε ή oιωxoμi'ι"l} τ4ξιι; Bi εΤχεν, 

ώ; εΙx~ζoμεν, {δ!ον !ρχοντα, βν i]τωv.ζετο l5~ωι; ένOρoν!σ-u χιχ.Οιχι

ροΟσ:ι: i'j ΙξοντοΟσιχ τον τότε βιχσ!λιΙΧ. 'Ioou πιυ .. lpIi7jvstJoIiev την 

φpιiσιν ln'~Q Ji Ι'{ PΙV'/I &:ν.::υ άνίΥχηι; ~ά; ιΡΙρωμεν e!Ij; το μΙ

αον τ~ν Noι6ouxooovbaops ~ cfλλσν έ1',~δρσμΙιx. Πρδχειτιχι 1':ερ1 6.ν

τιχιχτα:σtiσεω; ει'ι; τ~ν 'tUp:r.~vov a:ρχοντό.:,; τινσ.:,; φ!λοΟ!χ.α.!ου. δμοί,,1J 

'Πp~~ έΧΙΤνον, l5ν εΙχον:'ζει οϋτωι; έπιτυχιυι; ~ τον ΟΒ Ψαλμον ιΣπο

τιλoOσιr: εόχ~, προωγισμένον ν';'; β!Xσιλείrf! ιi:π' axpou ει; !χρον τ~; 

οΙχοuμlνη;, έιΣν μετέρχητlχ! ο:χιχιοι;ύY'l}ν ύΠ~Ρ των πτωχιυν τ')ι) λα:-

00, dμόνητoιι των υ!ων ΤζΙΟ πένητο;, x«l. πι;ιι:τiacτη τον πιε::οτήν, 

P"'W Κ::Ι'" .1"~N '.3;)' ρt:.:,ψ ,ορ ".3J! ~D~·'. ΊπΙρ 'tfj.:,; άνα:
δ;(ξιω.:,; 'tOtOUtOI) !ρχοντοι; θι1: έμφιχνισθ-δ xa.' ίπΙ Ά66:ι:χι;uμ i 
'lεωu:iι;, l5attIO μέλλει να: lλ&ο δπωι; 1φ!vg την Ί'1)ν έν ιιWύτητ~ 

χ.α.Ι xι:r;τ«λύσ-u πιν έπιχρ6;τηαιν των ά:τιxσθiλω .... ή Ι3έα. α:~τη διΥιχΕ.' 

i'lt' !xpou εΙι; &:χρον των ΠΡΟιΡη1 ιχιυν β!6λ!ων, ΧαΙ άπ.τελεΤ το 

'Ιμrι πι;λλών 1ΙΤ«λμων, lδlq; δε τι;υ ι.7., δατ!; Mνrιτιx~ ν~ θεωpη&j 

010νι1 το σχιχρΙφημα:, έξ οίι δ ~μέτεp~.:,; προφήτΥι':'; Ιπι;ίηαε την Ιν

τ«iιθιx έρμηνεlJομένην ιj>δην σuμπλη;:.ώarιι; Χ4:Ι eupuvιxIj; το ipxtxov 
σχέ&ον . 

'ΔλΗ χαΙ ί3:ν μη θΙλωμεν νιΧ 'ItlXpιxoexBwfU" ίπΙ τοΟ προΧΙι

μένοΙ,) την ύπ6δeιξιν ένο; ~lXσι.λέωι; ίο JΊectore τοΟ Ά66α:χ.οόμ, 

δπiρχοuσι χωp{αr; εν τij Γραφ1! Οuνίμεν.rι νιΣ Ί'εννή"ωσιν Ιν 'ήμΤν 

την σχέψιν l5τ~ ,n'~D έντα:οΟa: oημιx~ν';I «ότον τοΟτον τον πρa

qr/)την. Ή χρίσιι; (i1n'w~) otv έπefχε μόνον τδπον στέψεω; ;;:0.:1" Έ-

6ρΙΧ!οι., ΙλλιΧ υΙ χειρoτoνlαr;ι; a:ρχιερΙων ΜΙ Ιερέων (ιί'Ο 'V 
ιrη:..; n~~ ί~K "'Jil r"~it Άριθ. ΑΕ'. 25 xlXl illa: ~λ
Aa:xaO t1j. Πεντιχτtύχ.lJ) χαΙ προχιιριαμοΟ εΙι; πpo~την (ΜΙ'{, 

,.nn.n N'~J" nwr:ιrΊ···YY'iN ΔΌ Β:χσ.Ιθ, 16 xa:1 το π.φ' Ή· 

aGlt'f π«ν1ων πιtaτιχώτaτον 'n1N J'1,n' rHVQ ΙΡ' :Ε:Α., 1). -Ώστε: 

Ιν 'I1iWo Π'ΡΙ1"τιQgμ • λόγο. ορχΙ πιρΙ '1:00 ).01.00 '1:00 '[aρΙΧή)" ώ, 

• 
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φpoνoσaιν οι όπα ,"oG Π. μ"!μιιν&υ6μΙΥΟΙ Υιρμιχνol, ι~Ι , Τί
βchendoI' rT fxu 'tob; XptatoίI; σου) ούδΙ περΙ β:ισιλΙ~; 'tινOlj; lx 
των σuvfιθων, wp6.wou ut dρ~τoxρ&;τoυ ι ciλλ« πιρΙ αρχoνtoς; 

ιUθιo; χa:Ι φιλοΟι'Χα(ου, προστχτου τlilν 'τ(&πιινων 1(41 Μίυν&.των. 

Ό r' ΧΙΖΙ δ' στ!χο; ιΤνιιι xcιO' ύπιpδoλ~ν δυO'ιpμ~ιν!υτoι, xoa 
ix "ω,l μe.tιIl'pa;aτWv, 0\); Ιχω r.pb όφθ~μων, μόνη ~ VuIgata 
Ιν6ηl& ΧΙΙμενον χ'" αGντlXξιν ώ; lχauαιν εν.φ πρωτοwπφ, ιiλλ' ~ 

ΙπΙ λιξrt .Jπ· a.ut~; ΥινομΙνη ιkπ6aoσι.; του χωρΙου οuo6λω; χ«θΙ

ατ']σιν aιoτo tuxPLvlOt!pov. ·0 ΆλεξιινδΡινος μιτcdiuών λέξει; ul 
a6νταιξιν 

«'ιIIZyινώcrxι:. u! ΙΡμηπ{ι&! 

(1,,, O')lW' rVN' ΜΠ" 
~T 'τ1 . Ι- Τ 

βJλtf; εΙ; χιφ&λ«ι;; άν6μων eιivor.'tov, 

'Ν11 ')1 ',0' (11,,)1;,1 
τ- - • Τ ' - ' 

Ιξ~yιιplX; οισμοb; !ω; 'τPι:tx~λOυ, 

συΥΧΙΟΙΙ; το θΙμιι 'ΟΝ μεtd: τ.σ 'D' ~ 11:),&:0'«; το "o~ ώ; 

auνώvuμον 'tO~ ΠιΧριί "l!ρ. Ε, 5, ΚΖ, 2 n1'Q.iD. 'Δλλιi μ6νον 

1'1 τΩ νισι6ριx.ϊx~ όπιiρχεt I'~.'O~ Ciι}μιχ.rνον τ ι μ ω ρ'" ι;. 

Kcd δ LυΖΖ"ΙΙσ περ~πλt~τ", UΙ quvUQQIt, !vεv woιy1j; 
τσίi λιχτιχ.σΟ, ,,0' nηΥ prv, fl':10, ,x,~ '..11 ~x, n~n.o 
μιτo:φριiζων : Ceristi il capo νίcίnο &1 co110, dell& caea 
dellI θΙΌρίσ scuopri 1ο ronda.menta, ε!αiΥι.ι ~ μ6λι; δι6pθto

αιν εΙ; το ~fjμο: ~.; β'. πρστmω; δπερ 1ννσιΙ άpσιY!.xιil; (~"J! 

ΆV.l f1;'~), Πιρ~ττον.,.G\ σημl!t~ t1.l ιiδύvc'tov ... ι ούτοΙ) όπερ6!Xτolίi , 

Ήμι!; ΙΙπο Ιποψιν χριτιχην ιpρoνoClμι.ν δτι το χωρΙον IιIνIXt Ι:ιι; 

.. ΙUν μ~ιατιιι υΥιων δΖχ6μεν(l! μ6νο'ι την τυ..ιυτιxlo:ν τροπήν εΙ; 

.. δν φωY'ljIY't!~ον .. 00 nηΥ. Έχλ«μ6iνομιν . δΙ το μεν WX" 
(χιφι&λη) ώι;; δηλωτ:xbν tfj; xopuιp~; t(lO Xτιρloυ (πρ6 . το tλλην. χ ά

Ρ η ν ο ν)~ το οε 'X'~ (τριixηλo;) ώι; το εύθUι;; μετ. την χορυ

ιΡην .upo; τοΙ) o!XtQoμfιμOlto,. Όμ.oCtιι; σxIaQy iννoa Τ8 owttttv 



; 
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toGto ω! δ 'ριχ:αχΙ ΙρμηνtUaa, D,ι.,'JΌί1' i1~,nn n:3') N,n. 
Διά τΙUν ατΙχιιιν 'tού,;ων -προλΙγ" την χατιδχφΙΙΠΥ τ@ν ΠOAυτελιiiν 

tGw δ .. εp,,~liλων ο!χοδομημiτω'ιl. χαθ' ων "",αιιpipιt«ι «δτ)ι; τι δ 

'A66ιι;xobμ 111 Β, 9, 12 ωΙ δ 'HCJoStιz; ίν Β, l~, Ε, 9. KcιΙ 
oΔUnote. pkY ιtλ1jθιo; ιb:lΣVτ~ ""It .. ny dc &fjλωσιν ,1:,0 ύΦηλοΩ μέ
ρου; x~pΙoυ, ιδ~Ιιnι.oμιν δμιιtι; τiν6;πιι).ΙΥ 111 ·~αμ. Δ, 4 χαΙ Ζ, 5, 
,ον ψiχηλον τ1j, yu'l(ttxb, πpoσoμoιoUμινoν όπα το!) ipr.cotoo αtυ

tfj; πρΟ, ΠΙΙΡΥον. Ή XP'tcnIj; tc;Q lΊ~πσ cιlttOAortrt«t &ά: t'1; 
ItpoCJwr.onoL~CJtlj, ΤΟ[) olxtu, το δι n".v ιlνιιι πcφιpxημΙνoι; τσΟ 

""I"W, ΣUYων!ιμoυ toG i1"\,V, χα! οδχΙ ιmιιpΙμφα:τOIί άπό).utο;; ι:iντΙ 

τοΟ r.~IfIΧ'l'jμΙνΟ:J, ώι; λΙΥει , π. 8Εν ~Ιμμα: ΙπΙ τη'l ~λην στρο

φfj. x~Ι tά: 'JI:ip~ tςΙΙθιt π6αον ~ ΥΟΡΥ6τη; 'tfj; χι'lfjσιω; ιir.ιtιtt! 

Ινtα:[)θα; το iwpt1Cbv ώρισμΙνον πρ6σιιιπον ι:iντΙ '1:00 .δ.yrι.ν x.v.,a;poO 
ι:i~«pεμφιiτoυ. 

'Eδiιp. 14 .• 11 Ό &:. ΙΠΙχο, 't1j; αtροφfj; τι.:Wτη,. λl«ν ά

ρεφθιxpμtνo; πεpιaλIών μέxp~, +ιμιϋν, τ.:«ρο\'lσ~ιΣι;1L dwxtpfSAT(tou; 
!5ua (Eptl«c, xρ~τ~x&:, τι χ«Ι iρμ'l'jνιuτ:χ&ι;;. Ό • Αγιο; 'Iιρώνuμo; 

λ«μ6!ivει tb J:'?i2J έν τ~ ίχ!5οχ1) "t'oO "χατηΡά.σθη; .. χ«Ι μlτ«φΡi-

~1' ΜaΙedίχίstί sceptris ejus~ σuνt!iασωv tb Ρ1ιμιι μιtd: τ1jι;; 
τ.:ρ06Ισαι; :ι ωΙ σχ'l'jμlV.τ{ζων "t'bv τ.:λΗΘUντ~XΌν τοα i1tj~ xα:τdι τ~ν 

iρatV!x.Ov τ6πον---dμφ6τt9ιι πΡ'*γμcιτt-' ΙΙΥνωστιι ί... τιμ 't1.ιΠΙXφ ωΙ 

Τ1) Σuντ~α τ1j, Ιβρa.tχ~ι;;-χιιΙ ίΧ τ1j; πλ6.V'j; τ«6τ"Ι, δΙ ... 'tbv «ΠΙ
"t'pitttt tb 4μΙaω; Ιπόμινον άπρ60ιτον "ns;ι ~N', δπιρ δμoιoΠ"t'ώ. 

τω; μιτιιφρς:" capiti bellatorum ejus. ιrnOνέμtιlν εΙ, tb )",0 
cΠΊμι&ai«ν ifr ωιθιν δΙ ... 'fIcdvιtc Ιχον. Ό LUZZR.tto ΟΙ ... ε:νcις, 

autIJxlatιpo; π«ρ«!5ιχ6μινο, W «utb, lvs πληθuνttΧbν o'tjo, 
ιπιρ lρμ,!νιUιι Q"t" φ "Ι' χα!. τηρΘν x«τdι idι ιΙλλ« tob; xcxν6ν«; "Ιι;; 
σuντliξ .. , xcd tIi, ιnιμιισΙιιι;; τΘν δνομ&των: Ρβrfοrί nelle sue 

lurbe la 00.1& dei suoi vίJIaDi (οί06 dei feroci .υοί mj. 
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Iiti}. Ό Ψα:ηΙ .~ δ Kψx.'fι n2:?ixOU'71.'!' ΙΡμηνι!ς, &' G.ιν R., 
ιεirιτ(%ι \ 0 δλ~ν \/61')μα: τ~; ΠΡοti.,ιω;. Τό χωρ:ον Ιχιι. πρ6~ 
λΟΥ i'liΥχη'ιl o:o~θ:ίισιωψ ι!ντΙ .,0 ' ΙU ',j~ d.Π«Ι1Ί!!tα:: 4λλο T~ δη~ 

λοΟ ... τδ δΡΥιχνον ει' ου ΥΙνιτ:χι ~ τρωσι; (j1:J iJ) xlXl lχον το 
Ιπ[Οημα; εΙ; β' . πΡ6σωπον, δπω; 1i;oι«ιpiPYJtott ιΖ; το" 'ΙιωυΙΙν. 'Eciy 
;-1!J,) (pi~a"Iί) oJj5:jy:cto ..,r:c Ιιc.ιΡρiζτι .0 βέλο; fι .ό δόρυ, θιk 

npOUtf "'~V η'ψ':>f1 (-- η!Ι;H~?~ ,,). civτl o~ το!) "i'D ά,νιν· 

δοι.i:rτω; r.po~iλλoμtv ,tcί'D .. ΙππιΤ; α.άτοΟ... Oi)tot ι:iπoτιλoι:m , ~ 
t.l;v ;c.Vί'lον 1I:U?f}νa. το!) βα;aιλιχοσ <1tPi%toO, δστι; Ιπέπιπτιν ώ; 

b :Ιύ..λι:ι (1'~f?'.) έπΙ την μι.ρ(δlZ _ων τα:πuvων, !νlΧ ο~σΧΟΡΤ;ΙΙ;1J α.τ).. 

την ('1:-;':?q?), ώ; λιΥΙΙ δ βΌ στΙχο;. 

Ό Υ'. <Jt!lO; ιΙνcu ιόχδλοιι ΙρμηνιΙα:ι;' λΙΥΙΙ 15τι '1j ι!.yιill.Ι:x. 

cnιo, 6 .. ΙΟο; των ciλoιζ6νων (.:3';' ~'7J') εΙνa.ι νrι Ιξιuplσχωαι. tbv 

τρ6Π8" '0:1); σιΖΥηνwσιω; χα:Ι ιεοντώσιω; tGO τιιπιινοΟ . ΜιΧρ!ν 

ISU,.X~),!IΣ', π«ρίχει τό μδΡΙΙ;Υ ,.~~ ια'ι'jμμΙΥαν έΥ "t1 Ιρωtημα.τιx'Ω 

Ινν"Ι~ (τ!ν. tρδπφ) ιtvτΙ t1J; σuvl.θolJ; «π),1j; δμοι.ωμιΣΤ:Χ1J~ (ili;) . 
Δίν l.,euμ~VΜat ιlJJ.α: πα:ρ:ι.δ!:ΥμιΣΤα. ΤΟ'.4υτα:, Ή ι!Χών '~P,. ,;:)~? 

"Ι:Ι9~~ έλ~φ&η lx τ'ι~ iy,i:o?«; ΤΦΥ En]~!wv, μi).ιοτιι: U τοί) ),Ι· 

οντ');' ιt'Jtl οννχω'} xιι:~ 056Υτων b ύπιρφ!l%λo~ μετέρχιτιιι το ΦιΟ. 

OQ ;, την ΙπιορΧ!ι:ιν, ΤΟΥ 56λον ΜΙ τηΥ ooφιaτ~α:y ( 1St Ψ'l%λμΟΥ Ι. 

ι;ι~ δΙ Ιδ'φ. 8 ΜΙ 9). 

Ό σ. άr.οφ«lνιτα.ι δτι το α'π~ ιΙνι:ιt π),1'jθ. τοΟ '~~ δη· 

λΟΟΥΤΟ; ά Ρ Χ η r 6 ν, α τ Ρ ιι: τ η r 6 Υ, ίπ6μινo~ ιl~ τοΟτο τo~ Ιχ 

l'ιρμα...ι.ι.t~ ί,μηΥΙUΤά.;, iλH ;ΙΥ ιiν:xφίριι ποΟ ουτοι στηρΙ;6μι· 

νοι ι!σά.Υοuοιν εΙ; ,~ !6pxrxG'J i.tξιr.bν δJ~μιχ μη ίμφΙΙΥι,ζόμινον 

Χ!ΣΙ 4λλΙΧχοο 't1j; r ι'''φfjι; . - 'Ε., -:-ι)" 1 9.'Ό δ Π. O1j\1ItO!: το ')V 
iνttΗθΙμιν8ν 1;P~' 10 Jι'''''' οημ. t~ ιόαι6ιΤ; .Θν 

• 
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'Jouaoxt.",. Τήν ποφ/ΣΠιρηαιν τα.ύtfj.... ~cqι.φ'ίρ!aτIIIι: π(ΧρΙλι:ι6ι'ol (χ 

Τ''ιIC1~ Ιρμη",,,,υτου, φΡaνοοvτοι; δ τι χιχΙ +ιμετ; περΙ tGO θΙμ,t.ι:τoι; τ~ι; 

ιiιMι;' ιiλλά .ότι οιιιτΙ ίSΙ" «ποφα.αίζει νά τα.Χθ1l Ur.kp τοΟ σuσt~
μ«τι.ι: τούτου, ΜΙ iςa.χολοuθιr λiyων βτι .v~l Γ,t:J εΙνι;ι:ι 6 β!Χσ! 

λειο; ι;;!χ.οι; των ΧGt),Οα.Ιων; (αιλ. 17). Δεν vtμlCttt lSτι 1ι Ιχλε

χ:ι;ι:ι.ή μΙθο?ο; πapι;ι:βλ«πτει ά.ντΙ ν&. ώφελTι~ εΙ; .ήν έπιαΤΤιμονιχην 

"tIt,l61jαty το!) Tto:1J!t.Cto: ; 

Π«ρατCΘφεν την μιτί:ρρι;ι:ο:ν το!) • A.).εξ(ΣνOp~νo() ατ;μΙΙG!) .. τε; 

Ιν nιr:~I..eioe: π,ν liνrx~υΥχρδτ''iO:'1 toG Ι6ρα:ιχο:} «utGo χειμΙνοu, 

f-A:I% ι:ι!:ιτη 'ΤΥΙΧΙ δυνατή ~ T.ιθι:ι:'rή ... Δ:έχCiψ2.; έν lx'niott XtCftIAIi; 

Ιυ~α.σ'tων, αει.σ&ι',!1ovτα:: έν cιιutij ('? 'IJ!~~), 'δΙIΧ'/G,ςΟU!1Ι (? ' _ Ω~) 

ltMtYGU, «ίItGιv, ώ; Ισθων πτωχ~; λ&.θρι.r. (- ι:.:9~ ί~11{~ '~P,. V~7)'" 

ΈΊS6:φ. ]5.0,1 Προ τοΟ Ί'q10 ουτΙι ουΥιιτό'l οϋτι inyx~ov 

ιόρΙσ)lομιν νti πρo,..ε~ τι πρΙΟι:σιι; ;" ώ; ),έΥε: 6 !Σ. Μόνον πρΙ

πιι νά; πρ"σ;:ι&ο εν il πρδ .ου ji:J", I~% yΙvι, ι':Ι',ί1 , . 

• ύπc.1) j',Vtlil π;;δ; Of,Awotv τσΟ "r.σ~Υι:τώι δΟΤιΥω,,· tι Ινν"ιαι I[VOΙι 
11 ώO'fιyφαι; τό'ι/ Ιππσν σοΙ) εΙι; την θiλαι"σ«lI, τΙν 15Υ)lον των 'ιtι.ιΛ
).(ί)ν ίιΗτωll ". ΕΙ; τό ,'0)0 ιι:σισυμIΒ/Χ "Ιαιν οιόρΟωσιν χαιΙ ίν τψ 8.φ 
ΙδaφΙφ. 

Ό 'Δλιε, c!lIlYllωae ''!.9Π ΙΙντΙ '1?Π μετrι:φρ&:σrι:ι; τ rι: Ρ ri 0'

φ σ ν τ cx ι; ϋSωρ πολύ. ΈςΙλcxΙ;t τδ χωΡlοlll5μοU)ν τιμ )'')'':) ,'on' 
(W«λμ. ΑΙ!", 4), ill' δμω; 15ι.έλrι:9ιν rι:ότΙν δ'tι ill ΤQI.Jτφ τψ χωρ!. 
,w.GI; Ιχα τδ dμετιXωτoν, lν Ψ 6 στΙχοι; τσυ Ά~6α:χoύμ, παιρα:

t&xτij; ΥινομΙ'Π); tfj; ιlATjvιxfj; μΙΤ2.'fρricεω;, θά: ιιπtτει τΙν τύ. 
ft"OV i'j.'~"". ΑΙ λιει:ι.ι; Ο':Ι, Ο'Ο j '.:n, Φ; lxc;uaty, εΙναι Φραιι

oτ~τ" πα;ρίθισιι; ξΙ; τδ Ο':Ι 4π?οθΙτω; )ι(ιμέ'Π), 

, 
'ιΌ 16 •• , 10' .... , Ο1ίΥ"'''''' Ι" Οό. μιρω, χολω, Ο",,,,.ρ,μΙ. 
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YMV, μπ«ξ"Ι) δΙ toUτω'll πρ6χιιται, xaθ' +Ιμ!;, X4t1J1OΙ &U(Mt).~,*fO". 

Το τ=pιilτoy "fIrIt μιτά τfjς; λΙ~εω; ί~;~, χι:ιΙ ίΜ; tίily ύΤοΟ 1:06-

'ιοιι ιiποτι),οuμΙVfI)'1 τp~ιϊιν ~ τωα~ν rπ!XfJjv 'IttPIJtoGtιιI. 1ι π~ 

yplΣφ1ι tt,; ΣUνταtp!ξιω;, fjv ή δπτιχσ!αι παιΡΧΥει. Ιν 'tij Φυχ'Ο 'toG 
.,;pcvljtou Ό ix 1:00 xpόtGU φόβο; "Ιριι βr.;ρΟΙ:;ΡUΥμbν εΙ; t i ΙΥ

t6σ(kιx ιιύtοG '?i9~ τηπι Ι/}~?;', ~ ~~ &νε! td: χι!λη Clu.. 

'(οα χο.! τdι: χλΙνι:. 'ItFo; ta χ4τUl, 'OP~ "?,~ i'P? (lν&:ΡθΡΙΙ; 

ΙΙντΙ tr;1j μ«σο\,. ";Ρ7). Το ~fιμα ,.,'; <T1jμa.lvιι την μι&' 6pμ~, 

nt(i)a:v, n.,o'1.V:> "ί~ ("ΕξοΟ. ΤΕ . 10)' τρl; ο' ιrΨ'Jt«~ lχον όπο
χι:μενσν 'tdι: ώ 'tlΧ Α', Σ!%Jt. r. 11 , Β'. Βχσ. ΚΑ, 12 Ίιρ. lθ, 3 
(lνθα: '.]Il~" xlXl ίΤ)ί!)" Ταω; οιορΟωτέα εΙ; ;"'1 .]''';:'' xιr:τιX το 

~ ... . : • : - • Τ ..... : 

Π?~~ΌfΊ) Ιν Τ'Ω I'vveιlrf. -τοΟ "καιτσ"c.ηλιτσ6r:ι.ι ". Ένταιίιθ:r. μ6νΟΥ cι. 

πι:ιντ~ μιτ&: τιί)Υ χιι),ΙωΥ 1C.lXl ή 1\"10:0; 'tatj i),ou «ντιaτaιχιτ πρςς; το 

δτιμωοι; rιμών l σ τ Ρ cx 6 ο σ τ ο μ Ι σ τ 'Ι'] χ cx. Όρθω; fιρμ1Ι'ιlιυ71 χοιΙ 
ό Π. xoιti τΙν Κιμχη xαt του; 'ιΙεωτΙρου; τ ε Ρ 'Ι'] δ δ ν« tb τοΟ πρωτο

tίιTιou :Ι i?~. ΧσΙ ούχ! σ 'Ι'] π ι δ δ ν cx, putredinelll K~τΔ: Ίιρωνν--

μι;ν, CnstelJi Χ«1 Buxt ' ΓΓ' νομ!ζομεν δμω; δ?66τερον tb τρ6-

μ ο, τιDν Ο'. δπιρ Ιπ"fιyoισι Tt('oδfιλt4;; ίξ ιiνoιyνώσtω;; 'Ρ' ciνt\ 

~R.~. Ή σ1jπιδ6Jν ~ 1ι 'tIP"l~V ΙνΙΡΥΙ! οιΔ: πολλοί) XP6vou χοιΙ 

βρcx~έω;1 Ιν Ψ i.ντοιDθι:ι δ λδΥΟ; πιρ! των ά:χα:ρ:ι:ι:'ων ΜΙ cxtφ .... ».ων 
l"ιltur.ω:;ιων τοί) τιρα:ατ (r:.u θιiμ«το;' πρδΧΙ:τlZl. περ1 τoCι ιςα:πΙVΗ;; 

ΤΡΙμr;u, 3·, πιφΙΥΡiφιι Χ«1 τα Ιπ!λr;ιπr;ν '1'00 xwp!r;u. Πλα:'ι'rιθΙΙ, i.x 

Τοί) 'o~p~ δ ίχ Πι:ιλ«ιατ!Υ'Ι}; ~:~j).toypi'fO; uniJ t'r) τη'ιl Ιπί~pι:ι O':ν 

τ οί) ίν Πα:\".ιιμ . ΙΒ , -1 ,"C" :ΙC ,'rnο:\,V:ι :ΙΡϊ)', Ιν φ fι yρcιφη 

τοΟ Άλιξα:νορ:νοο C"Jμfιιινιf πλν;ρέστι:ιτι:t πρα; το '1' 00 Ψcιλμ. ΝΕ, 6 
':1 H:l' 1.11,' ί1Η" K~ τα 'tO'j 'I ώΙS Δ, l..ι , μι~ αuνωoNμoυ Ρ'/ι

μιιτο;, i1"1jn' 'JN'r '"0. 
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Το!ιtοιι; οε ΠιχΡι:ι6ληtΙQΙ δ ·Ομ . ΊλιιΣlj; Η, 215 

ΤΡώ2:; δι τρ6ιω; c:ιΙνd; ύ'fnlλuθι: Υι.ιΤχ άxστG'/ 

..ι 6 Bφylλt., ΑΙ,. Β, 120-121 

• • . . . • . .gelidu.sque per ima cucurrit 
Ossa tremor. 

tΓ;~ 'JZli(J,:I~ σηλοΤ .. δποχitιeθέv μου τρέμω .. lx β&Ορων, a6α

σιtιμc; τρέμω. ΤΟ τσΟ Π. δ π ο τ Ρ έ μ ω οημιι!νε!. τ Ρ Ι μ ω b λ ,
'(σν, il1fr' porni~co~ stIbtirneo (8θηl', Slepll. Thcsaurus). 

Μετά το Τ)1Κ 'τΟ Ι6ρ«Τχον χιΙμινον Ιχει .,ιι'~, το o.λ"ν~xOν 

θΙτι~ το ~'ιμιr. εΙ; Υ" πρόσωπον (έτc:ιριXχ&ι;) 'ΧaΙ 'JtpoattfΠιatIJ .. iι 
{ξι .. μGU" Ό δροι; "υτο; εΙνιιι tfj; la:tylXfjC «παvτω ... παρ&: rι:Ζ:ληνφ 

Ιν Τ~ ixBGX~ 't"O() v!)v eonstitution. ΚIχΙ δ Σύμμαχο; XPfjta~ autIi' 
Ιρμηνείιων 'τΟ 'των θρ1ινων Δι 7 D~Jf 'D'K (πυρρ6τερι;ι την Ιξιν 

."". ru!Jίcun ι]ίeιres habitu s. colore corporis, Thes. Henr. 
StepI I. Β. Υ. Ιξι .. ). ΤΙ {ιΠ'I'j?χεν rivtt "toutOU Ιν τφ r.ρωτοtUπιρ 

ΜaΧολον νi μo:~τιυaωμιν . 'Eντα:i.ιθα: δμω; ciΡχιζει το ΠΡGa7jμι:ωθεν 
χιiαμo: . ΤΟ ρ1Jμα: 1J~')~ iv τΙλιι τοΟ ιαα:φ!ου ε!νο:ι στpcττιωτ:xη 

λΙξις: ciπ/:t\ιτι'ί)αα: κα.Ι έν Γιν. Μθ, 19, χα:Ι προ; τα:ύτην ciποτ!λοt\· 

σο:ν την χυρΙ"ν tGD χωρΙου lvvc.to:v δέον \ιoi π?οσ«ρμΙσωμιν τ« 

c!λλ/X. Ό ΠGιητη; OUvlPXEtlXt Ιχ 't'l); Ιχπλ1ιξεω; χα:Ι το!} cpt6GU τ1jς: 

oTtt/Xa!a:; πcιφι.ψuθι!τα:ι δΙ Ι~oυμι\ιoς: lSτι xlXtιX 'ttjv f.μipav 'tfjς: 

Χρ!σιω; +ι ~PrTι τοο θεGΟ e.i πιpιopισθil εΙς: του; μοχθηρού;, χα:Ι 

ου μ6\ι&ν ea: φει~ α:δτοο χα:Ι τotι πιε~ι;μένoυ λο:οο, άλλα: θα. 

liilia-g a:JtΙP liuvχμttς: tva: lrttte!3t χο:τιΧ 'tw." πiλ(lι οιστ;οτω\ι' μ%λ.ι. 

ατ(l ιi1liIlavo; πλΙον τι:iς: μετlχφGρa:; λιyε~ ~τι δ Ίεωυχς: θα μιτιΖ. 

fίt6ιilT(j το xpιiτoς: το!; δούλtt.ς: ο:&τοΟ, (ιΙτινιι; θιk χιχτα:6i).ωσι του; 

ι:ι:Ιτ(ους: των νΟν τιιλa:ιπωριων των. Κα:τa. το:Οτο: δ:ορθοομι:.ν χα;Ι Ι?μη-

""1'" ,~ χωρ'.' 0Jl? n"p'~ n;~ D1'? 1nC'!t! 'Ψ~·" . . 
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1J"TIl' . . , ..• (6 λ.~,) οδ ~Y'\.oμ'" "J ~ * (y .... ~;) 

θλΙΨεω;, tVGC ill!)?I1~'7'(1 Ιπ1 'tη'l' δμΧ3:ιι;, ~τ(; ('IU'l) in~tOO!."t~ Ιν«ν

ΤΙον ι:ro~oσ... Tb ~fjμ~ i1,P ΙπΙ lxBp:x1j; ΙvνoC«; ouντiα:1ι.τιιι μ&τ4 

t1J; προθια.ω; "Ν -- Ι, (Β'. Σ~. Ει 19 D'i1CV"C ,Κ i1',VNi1 
'Κ~ωηλoν τφ Α'. Πιιpa.λ. ΙΔ, 10 Ω'ιϊeιίtι '-,Υ ί1'ΡΝί1.) - 'Ο 
"ΑΙεξ. μ.ι.tlJtφρ~σι;ι:; .. tl; λ«όν πoxpoιx!:ιr;; μου .. «vΙyvω:J' προ&ιιλω; 

n"J' (r.pβ. 1Uι:ιλμ. Ει 5 j!' 1".1' 1{'J), δμο!ω; U ιiνιΥΙ .... au 
χιι!. ό Call1let XGl'.tri την πιιpι).θoCισαιν Ιx:ιr;τoVΤOXετηρ!OIX Ιρμηνι:}.. 

aa:; pour monter vers 10 ΡθυρΙο de Οι)ΙΓθ transIoigra.Iion. 
- Ή Vulgn.llL λιΥΙΙ ud ρορυlυω aceincLum Dostrum 
(1J"ln DjI, η 1)'11><). .. -, -.. .. -, 

'Ο Π. αημειοτ t& Ιπ6μενα λ!ι;ι,ι ι:d'l1.Υμα:tώΟη: ΤΟ M'ί~' 

ιε«ρτ!τGU 1x τοΟ f!1);-tJ ίιπον.ιΙμtvον δ~ Ιχει .0 Η'1υ; (Ι) ... 1; a 

ΙξU1:ΙΙΧΟίιι,τr.u 1) ιϊνOIφoρtX~ «vτωνuμ!ι:c' πιεaτι:ιΙ ok toO Aa;at\ .. Τνιu οΙ 

Xa.λδιxΤo:' μtt:Χvρiζι.ι δΙ; ΙΥώ δστι; σιωπηλο; θχ ά:να:μΙνω την 

fιμΙρcι;ν τ~; BJoi.ptw;, τ~ν x~τά: το!) λcι;o!) !vol3cv iU!'/8U, δ~τ~ π~
Cct cι;ut6v. 

Έ>t τιj) πρώτφ μΙr'Ι~ το!) t3~r.'p!ou Π~?2τηρητ!α: ~ ιp?i:2t; το!) 

Άλtξα:>tορινΟ!ί ΙρμηYlόσα:ντο; ""ων,,; r.poatUXf)C χι:λίων .. έξ G6 
x«τcι;φcι;!νιτcι;~ δτι ίξΙλα:δι το ΙSt:J tep~y' τοΟ 1"' )" ώ; Ιχ. δ:ττο

τρα:φ!cι;; πρoιλθ~y χα:!. Ιθιώρησιν ά:ρα:μα:'ιχtjν την λΙξιν (17~), 

ΤΟ 17.0ν il3xl':GY χα:!. τά; ίπ?μινα: <ΣΖτ:ολΟΥουat την πα:ρι:χ

μuθ!α:y τοΟ Ά~02χ~όμ' δ τι δ~ποtι σuμ6~ Ιν 11) φό:1ΙΙ, δ θlρ~-

1tων το!) θΖΟΟ ου?ιν xtvISuvιutt v:i πciθυ. Ή ΙΟΙ:ι «ut') πρυτOl

vaUQUαIZ Ιν 'iI ι"τo?!~ του χ.αιtχxluσμΟί}, εδ?!αχει χ.χΙ ι1).λι:ιχοα 

tf)c rρα:φf'j; την iφcι;ρμοrtjν otutf);' .. θ:,; ~π(lui3ήσωσtΥ οΙ 'ItrttOt •• 
λΙΥΙ:Ι b προφήτη:; (Ήσ. Μ , 30, 31) χ.ι:ι! ιι. veaνt'cu Bi OA~C7W
crt .... ιi).).' οι lλoπ!Coytc. ιΙ; ΤΟΥ 'Ιιωu:iΥ Bt Ινιι6ΙΧΙΥφaιν .:ιΨ'Iji.* Φ; 
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άτοΙ M~ψoom:fpuYC;t θ~ τρΙχιιιιt: υΙ δίν θιi tiπι&OOfιαQ)~ θ!: 15--' 
διζfJιιat xcxl διν θ& «πox~ωσιν .. , 'Qρι:uοti:τη 1\1 Τψ Ιρμηνcιιoιdνφ 

Ιδι1φlφ ~ ΠO!~Ιι& τ~; σuνtiξcωι; χ«! τοΟ Af.XttX80, xo1i;0l.lO'ιI 

Ιπ!χιιΡιΤΙΟ; το ;οφιρον 'tfj; ι!Χ6νο; 'tfj; O'tt!pιίIa!td;. Ό ),6ΥΟ; διν 

ιl'νιιι Ιν1:OΙuθ:ι, ~; φρoνaf ό Π. u;: ιlλλot προ α:ύτοο, πιρΙ τ~; 

U1l:~ 'ςων ΧΜο:Χ!ων ΙρημώΟ'ιω; τιι; • Α Υ!ΙΧ; yi);o ,δτι: δενδροτόμ,l. 

σι; οδτι ο'όω:n; &1 auμ?ωαι. T~ ί5Ινο?ιχ, c:d: μiiνδΡα:ι 81 μίνωιn 

u:tci χώριιν, μόνο'l Otv Bci xaρποφc.ρωσ:. τιί ,uti. ΟΙν θιΣ ΤΙΧ'ι/Οί.οιωσι 

t:i xτ1ιVΤΙ, χαΙ '1:01),0 Ιξ ιiμiσoυ Ινερ'(ιUι:; το!) θια!) .. XΑΙtlc την ιiπλ~ 

xιxt ιi6:IX:.τoν Ιννo~αιν τοG ΜιμΙνοιι. 'Εν τψ νιρ 'tQO προφlιτου, οι 

'Itt.Qtol τοΟ 'Iιι.ur2 6ά: μ.ιtνωαιν Μινι:τ; iv μΙaφ toO ytv:.xoo 6λ(. 

Bpcu, ώι; tob; ίν ΑΙΥό,/;τφ ΈβριιΙου; οι}δ6λIιιι; letea;y c:d r.A'JYI'I1 
τ"Ο Φocριιώ. - Ήμ.ιΤ; χωρΙΙ;ομιν το i1ψJ.!'Ρ «πα toO n;! "1 

8ιωροΟμιν to δεύτερον τοΟτο ύποuΙμεVΟVJ το U: Ιτερο." dvτιχιΙμι. 

νο." .00 C'C9: +ι Iλ«l~ δΙΙΦεlJσι (τη." ίλπιω) . 00 πρorόν.o," 

uι ΙToΙ'IJ:x.~ atJp!σxoμIv .~ν ..... τιπι:φM}ωc.ν τοG ΟαΙωθΙ (com ... 
mentaire) Kpbc .ιi τοΟ Όpcιt!~u 

Νοη vcrbtraιe grandine ~ίηeιe 

Fundusque mcnda): 'ι).δ. r , 1. • 
Sρem mentiιa aeges Έπwτ. Α, 7. 

Segctia ccrta fides mC3! 'φ. r,16. 

Ή 1ta.j)CIUjpηatc τοσ Π. lπΙ τfj' QUV"t~!fI); .cιO .n101~ 

ι!nι. +ΙΙUΤΙA1,ιo' οό μ6vο" xClt' άΡιθμ6v, ill' ouot xaτιi yl"oιo ΟΙ ... 
ouμφωνιr το l»"ι11ι:Σ μ.ι:τ:ό. .σΟ ίιποχιψί"οι; (""O ~ι i1i;'J.) ίν .. 

- ; , Τ ~ 

τ«VΘιi τι τ.aι ίν Ήα, IFJ 8. 

Έ. ,~ •. λiξιω, , •• πρo,ιλιv.ιιIou .uX'" ω.olπ" πιθιι-

.... --_._--
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νώuτι:ι b ) 'lttabv ΙΜ: την δμ.ο:6τητα: «5.τοσ μιτ& τοα ίπoμl. 

νου J' r.tορΟωτ!ον &ιn u; ί Ν '; N,?~~Q 't4~. Ό tUποι; KιU '!~ 

ι!w;: Π2:ρa:;τ:λΙια:α; των i1..r;:. f1~t;.(, ,~~. ίl?? ΣUν ττι o~φoρ, 

lιμω; 6τι ό πρΙUτo; ίν ιiντι9Ι.,.!: πρ?ιι; τι.υ; ιlλ).oυι; lχει μιτι:~IJΤΙx+rι 

lνvoιa:ν. Λ6Υφ αTιμ~.,.:a; r.poIJ-:;u.ιiζtt 'Itto; 1:0 ;1"J?, δπιι:- μδνον Ιν 

trp tίiπφ Nιφiiλ δηλο! .. iξΙι.ιr.ι .. _ Ή μετίφpctσL; .. :XxfJ β?ώaιtΩ; " 

('?~~Ψ;') του Άλις::ιν3Ρι'lού . fιv αημε.t.ol χ«ι. δ α., έ.'ι:aχύι: 11μ4; ίν 
~ r"ώμ'Q δ't'. τιi r.ιιλcclt«tα: χι:ρδΥρ«φ« .. !χαν .0 N":Ι~C οι" toG 
Κ iv τίλιι. civri ί1. 

'Ea«cp. 18.0... ·0 αCινoιαμo; , 1... ~ ιppiau iJ!i,til '~~1 
ίΨίR.~ 1;(1: iv),vttωμα:τιχην O"I'jμιχσ!(:t .... -'U 'Αλιςι:ινορινΟι; μετ ... 

ιppiXαa; .. ΧΙ:ΙΡ7ιασμα:ι ί;τ:Ι τφ θιφ τψ αωΤfjΡ! μ~υ" l;ιωνηΙντιΟ'ι 'J!rpt 
«ντΙ ''ρ':','' 6:).λ« t b ~τιμα:τιxOν θΙμα: ρι.:" :nερεΤτα:: τοΙ) tU'lto\l 

'i'. θά. ~τo 01: ιiv:iyx'} έντ«υ9a τοΟ "'P~" ('V't:-"·)}. "Oπ~ 
π«ρα:&χθωμε'l τη'lΙ~μ'ί'lε!~., τfj; νιΙΙ).!Β.ΙΔ • ίο J)eo J05ιI n1eo . 

lπριπι '1i εΙ'/α::. "tg'j X«p:tXt~?Q; τ1); Ι6?'%ι·χ~; ΥΙώσπ,; 'Ι:\: QUY

άr:ττι τιΣ ιiντω'ΛιμΙ«Χi lnttHJ1α.t:t χ:ιΙ εΙ; ti xUP~:t Ο.,Ιμοιτα: ('9.1:':":)' 

,.-.λΤΙ" U ΤCί:JΤΟ\J ιi'ιτ!χειτ:tι χα.!. δ SΙnltις cοπςtrιιctlls το:} +ιΥοι;. 

μl'lΟ1J ' ," 'Χ:-'. Er-n:. xot'lotit'] ί·ι τ1j rp:t?~ 1ι CFri':l":.; ψ;;" 'ίl'l'( 

-θ!α; Τfι; cωtYjf!ΙΧ; μΟ1J . '11 Υερμιι·/:χη έpμηνt!ι:c ίιι Gntι moinem 
!loil ίr.ιχ'lορθι:.f)o!J τ~., VιιlgίΙΙ<Ι U!t>J:t έΥΥϊn:έρω t,,!) ΠΡωτοτύπο\), 

Έο3:1' 1 9.0ν ΈΤοΙ τ1); Ι., τφ ατΕχφ ''''':~9 ';t1 o~·:~ ωιι. 
Φεω; ttιιριχr.ίμπιι δ Π. 1ιιιΙ εΙ; ΒΌ Σιιμ. Α, 23 Ii"i:-t~ "ρ O"~·)O 

".:1.1, δπερ οίιοεμΙιιν Ιχιι αχΙa:.'1 QU'Iτ:χχτtχη'l μ~τ:\: 'tot\ r.ρι;uιμΙ

νο\), - · Ιaω; τα αχ.fjμιι τοΟτο IfEFI'l εΙ.;: ιiμηxα:,1!α;1I tb'l ΆλιξαtY

δρ:.'16'1, δατι; μιτ!φρ« •• ιι .. εΙ; au,lτΙλειιι'l .. (i n constlmmatio. 
ηοω), CΙνα:yνώαιι; πγοΟ1ιλω.;: Ι11·1?'ρ' ιVJ.' lvyOUl δι ... lεiΥlt~ 

• 
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• A.vιυ t'tipO\.l 'It(,Cρ~ε!Υμι:ιtC< ltιeηaα;ν ίν τιλιι t1j, $δ'!; (ΣΙ liξc:; 
'.ι:" Jt~~;ι 1J~~9'? ιivaΥόμεvcu εΙ; την μoλπiιν. AίItt.U διopθoυμly«~ ιΙ; 

n')'~t~ O?"t?'? ofJloOatv ιiτι tb 1tΟ!'Fjμα; uριi5όθη 1:Φ π; Ρ ω t 0-

" t οι t Ο G γ 't t tO\) ΧοΡοο, ΤΥΙΙ ψιχλ1j προ; το δΡΥα;νov Ν ι 'f :ιι η -
ν ώ θ (Graetz ο. c. α . 85). την μουαιχην τιιύτην Ο1']μι!ωaιν ίθιώ
ρησι περιττή ... δ' Αλιξ., Ιατ!; fιδη ιίνΙ:ΙΥνου;, ώ; aIxιiζItat, Ιν τφ &: . 

ίδιΣφ. n1)! J) "!l' ιiντΙ n'],' Jιl' μaτΙφp%':7εν α:υτι&ι .. μΙ1ά. Φδ'ι; ". 
OUτο; λOtπδν Ιχλιιμδάνων τιi; ,..poxιιμiνς λέξιι .. ώ; σuνίxιuιν τ1j; 

ftI!P!YFl%l'oμiYfj; ίν .φ μιλλονtι ν!χη; μIt«fPitu .. το!) \Otxfj,.td μι 
Ι.., 't1J δδφ tι~ΙO[)". ΚαΙ πιρΙ μkν 'toO .. νΙΧ'ιαι:ιι .. μ6λι; alyra 

ι:iνιiyxη γ~ crrιμε:ώσωμιν δτt b 'Αλ.ε, ivιxvr.o·I των μιι:αορητων Ιφω· 

νΤlΙν,ια2 n!~;;>? ιiΠΙ:ΙΡΙμφ~tον το!) dΡι:ιμ. n):? Έπιιyόμιθι:c ~ω; 

"ιl δηλώαωμεν 6tt tb ~ ι ... 111 δδφ ιιυτοο.. μΙΤΙΥρίΦιχμιν ix τοσ 
αινιΖί"τιχι;. Ο (ΟΔQ) πaφlχλλ&οaQντο; lv.CΙu61X Ιχ 'tQίI -.:Uιν Ιχδόσιων 

.. Ιν ~ Φδ~ cιUτc;ί! ... Bι6ι:zlω; δ Άλιξ . έφcιντ~aθη Ιν -.:φ 'f1l)';)~ 

"α:ριiyωyδν τι 'tc;ίI .J') .. δδηΥω .. , r.ιθιχνω; 'IiJ'j1):J, .. Ο\Ι δ KCι

fW; ιuοοc;! τα Oι.cιo+ιμι. τι:ι των ΠΙι1-.:ων ιΙvιzι ΙOέcι ΧQινc;τiΠj ίν ~ 
Tραιιf1' Ιντcιuθιχ ~ ιiπ~τιλι!1 χαr:ςa tbv 'Αλιε. , .b ουμπΗ.ρωμιι τ~; 
δι4 τοΟ λοιποί! ΙοlχφΙοu ΙχφιρομΙνη; iWQ~. 

" 'Εν KιpxCι~ τ~ ] 5."0 'Ια:νουαιΡιου 1895. 

Σ"μ.. r.; τfι" 9:r,~ ιn:A. -'0 Σι,,%I~xO; Jtώ3ιξ, 8" ψι Ιξ-,jΤ2ιr« 
lνu:τ. -rf.; «'Λ"oUσ~ω; το\) 1"~!'. ~,~ιι x.~Ι ο{ιτος "t"ό χ.ύριον ΦAPA~ 
(Tab. ι,χχνιιι m θ. Vo\. 11), !iAl' ό TiSC!1Ql1 dorf If1I!-I-EIot δ~ ο/. 
3IopIJIιI'r~l C' x.2.1 Cb, Ι~Y,λιιΨ~" ::ιvτό (}Uτω; ή Υπ' tfLoiί iΙC'ιιχ.l)cΤα-::ι 
dxIXttb, δη 't'ό Φ2ρ2:" π(oaι~Ι/fη βp:x3~ ... tν Τ~ €).).η""xιV, 3ιΙί ~, 
iνnβoAf" τ:xVπ;~ τσσ CJU'I:xt':"ULoQ Π?Mcγyίζ'ιl ιΙ; «TerαrfIoiY:1Ito" ιfl.ι3ι3'1 
~%ι6πtΠΙ. - 'Εν τι9 28 <? ατίχ'<!Ι π%ρίπ-ια", l'<l δνομ.ιχ, χιχί ιi,,:ι.Υνωm
. "; ώ( 6 Θιο3οιΝιν _qcyνώptm; χτΑ. 



Π,ρΙ ΦορισοΙων "οΙ Σοδδouχ.Ιων, ό.ό lDIP. Ι. nJDIriJIprIOy 
'Εν KCΡx.ύp~. τύπ()!~ Ν«;ιαιμ.οίι'λ7l. 

ΑΙ πιέσει; 't'J; άρ~ατoχ?«τιx~; τΧξεω; 1ι«Ι ~ υτ,s τ6πο1)( 

,u:ri6II2: εν τ~ Χ npq. των ΈιSρx!ωy (j)e~ιt'! του; πρσψ/ιτcι; Ινιι 

q;ιΛοσ?~1Ι7ωσιν επί tfj; oua!«; 1:1); θρησχe:ίο:; 1'.«Ι Τfι; ενΙΡΥε!ιχς: toD 
θι/συ έ:":Ι των άνθρωπίνων πρar:Υμάτων. Τότε Ισχημι:ιτΙοθη ΡιDμr.c ύΠ~Ρ 

Χ!ΣΤΟ:Ρr1ΙGεω~ πιχνηΥ!.φεων καΙ θυσΙών, ΧιΣΙ flΡξα:το ~ aυ'/τι:ιότισις: τοΟ 

βρησΣευτιχοο ΙΧ1:rtrlιμα:το; προ; την Ιδέαν tJ;'; πσλtτιΧfj; χ«Ι XCΙlνtι)

'111'."1. χρηστότητα;. Ό ευ:ρρ«!5Ιστlχτο; xat ~ε:ν6ταιτo; τlί)y χηρύχων 

τω'!' νΙων τούτων «ρχων ητο δ 'I-Jo«tιt;, σο το θpη::nι.ευτιxόν o!i
τω; uτ;ι'(ν Τορ6Υρα:μμι:ι: πρ6ΧΙ,ΤΙ:ΙΙ όλόχληρον Ιν τφ ά. uφκλcιΙφ 

των 'ItpaφTjttIblV tt\.l. ΟύχΙ r.Ho'l ΤΟΙΟΡΟI xι:ιt άμνσΙ χ«Ι θuμΙ2μa:τιt, δ 

θια; ΙxopΙι:r8η &'Π:Χ'/των 'tGUtwv, cuxl roPOatUX"!, xa:9'!~ «ν"τε!νοντ«ι 

χετριι; χιχ6tμαrμΙν«ι ι ιiλAi. πλύνισθι ΧαΙ xι;ιθα:ρισbε, λiyει, α:!ρι" 

ix των bφθ«λμων μου τάι;; 1tQVJjρdι; πρΙίξιις-, μα:'iθ:i"τι νά τψit

τητι το ορθό'l, ζητεΤτε τ~ν δι1tα:ΙQaύνην, iνα:χοuψΙζι:τι τον πιιt6. 

μινον, ΟΙΧιΣιο(lτι τδν bplf«v6v, ιiμ~νι:αθι: υπέρ τfj; x~ιp«;. 

Tb x~ρυ'{μαι τοΟτο τι;Ο 'H:1IΣtQU ιir.otMt! τδν π!ν«xι:c tQI) ΠΡΟφ"η

τιχοο πνευμ«το;, ι!.περ Ιν ~ !στoρ!~ τοϋ Ίσρα:~λ Ιχι:~ ,Τα:ν στιμιισlαιν 

1',1 tiJ Ιλλην'.)ι'fj τδ «!σθημα: τ~; xι:cλλιτεχν:a; υφ' δλa; autfj; τιiι; ix· 

φiνσι:ιι;. 'Εν ~ c.ίXGοφt/ τoCι ΠιΣΥΧΟiJμ{οu πσ),ιτιαμο!), α:! άρχιιΙ τοΟ 

προφητισμQQ ι[ν«ι ~ συνιια:ρο;:ιΙί, ~ν προσιχ6μισιν ~ Ι6ΡιΣϊx~ φuλ~' 

οΙ rΕλλTjVΙ; ΙQ{διΣ~α:ν το ιi'iθρώπινo', Ύένο; τΙ Ιοτι χ.α:λόν, ι.! Έ6ρα:Τοι 

τι ίατι Olu:ov. Οί Ttp01'f}t", δμω; ίν ιiρχ~ τ~; δρiσιωι; «Utliv 

ιΤχι;ι., φo6ιφι;ι~ ιiνΤΙKιίλι;ιυC tWc [ιριΤι; xcΙ τι;ιixι; ~xoύc. 'Εκ 
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τοδτou ΙΥών μΙΤilεb τΦν ΜΙ) αto~XιCω ... , ul C>θηαtC cf; τ~ laχlSt. 

t(j)y cipx.Qy τοΟ πp_φτι'tl.σμoo . Άλλ' mΙ:Ρ']ν ΙΙριr.:~ τιν!; ~I,trι.v;o 

αuντ«aα6μενo~ fIatd: των πpocpητω'l, xι:d. μω.ιατι:r: εΙ; ίξ «ύτιίιν, 6 '1 ... 
pεμ!~ .. , Τ"/ΙΤ«: lilol.l; fr!jT"'P ~;; VΙι:r:; &5ιΖaxω.!ΙΧ;. Μετ&: των "1':1-
τούντων δμω; Οιαρ_ή .. auνι.ννδηπc δΙ ... ε!ν«: ίο:Ρ:χ.τηl xa.l xιr:τaλύoY't<Δ 

τ« βα.σD.ι~ το!) βGρρ! υΙ τι:.~ ν6τcl.l, uτε5aφ:';ιταιι χ:ι.Ι 6 νι:ιb, 

'tfj; Ί'Ρο:.talXλ'fιμ, Ιν ιfι fχ.iτιρο: lfIfItvolJatv {τι έν τψ ίο!φ IfPO'tIι~tι. 
Μόνον 1πΙ τ1j; ιzlχμ!ιλωιr.oι;;, έν Β~ΟlJλων!/f, «-ια::ΡιΖ!vε:t«ι νΙΟν πρ6-

αωπον, δ Ί,~ω{ιλι [ιριΙΙ;"! oίItc; c, lίat:ιo auλ).tφδiνι: το αχ!

διον το!) αψ6ιΜζ.ιν τη.., ίξω-τιριχην λαι:τρι:a.ν μετOt Τfι; xoινωνιx~ς: 

ιipIt1tc χ«Ι !o;ιiζ.ι ΤΟΥ ΙoυδαYaμOν ϊπΙ νιων βinων. ΤΟ δtiτ«rμ" 

Klιpo\l 100 ,;ριc;δll1.ΙΡΟIJ (536 π. Χ.) φέριι ώ; αuνέπιια::ν τήν χiθοοο'l 

πολλιίιν Ίουδιχ(ων ιΙι; ΊιpoναιV:Iιl1. xτtζεtΙU "ύθιι; το Ιερόν, ι-λtιι 

,οΙ) ),οιπι;1) ~ ).ο:τριΙιχ II~ιιι ΧΙ:Ιθο:ρω; μQνQΟεrστ:χη Ιφ' δ"Q'ιΙ δΙ'ιΙ ιΧν«;

μι'!'.,(κ,ντι:u Q[ ιiλλQOa.r.ol εΙ; τα. 'tfj:; iθV(x~; θρτισχεΙο:;, χιχΙ χιι

tIIptltatι:u δ xι:ι:~ών tfj:; "ΆγΙο:; fFO:Iffι; . -Εχτοτl ~ r.ροφηtι!cι: 

πcι:ύιι, δ θιό:; ιΙχι π).Ιον d:ποχιιlόψtι π&:vτo: ο::Ιτ>; Ο ti δ:IH:γμι:tτcι: 

ιlς; _ό~ ),0:6'1 tou, χο:Ι δ 'Igpa.tιλ lr.lattu!.v δ" Χ4τεlχιv .i .. ιιξ:ir.:::vtιι t::k 
1φδΟω: προς; tO,l θρη:nεutι_ο'ιl χο:Ι πο), ιt:χG,I β:ον. 'Αλ).Δ vin d;

yά-yu.t χι:ι:ι νtι:ι:~ π.~:αt~ι:ι; «noOltxyίIouat t o i~E;:ΙX~Xi; του θε!οι> 

νόμου , ΟΕ 'Iou~fo: Ι~ t"O Ι~o?!~ tCxov ίιr:οσTt 'tT,v lr.!δΡι:tatν 
τΘν πιpαιx.lυν ιaιω~, ut t-i Τχνrι tfj; a:δ:ισxa).!IXι; -coti ΖωΡι:.iσ-cΡΟU 

πρ6xι:νtlXL Ι~ιιpY'! _φ ipruyC)vtt ti; rpo::p:i,. "Ο υ.λΥι'll.σμΟ: μί).λιt 

fιδη ν1 Ιγχο:ρ!ξ1l χο:Ι «ύΤ~; 'tijv aιp,,:tyr5i του έ .. ι τ05 πνε~«τo; _οΟ 

Ί"p«fι),' ~ fιπιo; πoλιτιΙιr _οα ΆλεξiνΟροu χιιΙ -cwv Μιιχιοδνων 

ιφοσιλ,χύι: tGU; 'Ιοιιδιι!οu; εί; την iλληvιχην πα::;εtα:v, οΕ '10\)00 

δι:ι:rοι -cijr; AlyίI:':tou χυρΙωι; μα:...ιJάνοu,,"ι ti έλλτ;'ι!-ΙΙ:dι, γρήιμα:tι:t ut,t 

'lι:poτ!μ'1σι~ tfι; ilMxfj; o:utGIv φιλο).ογΙα:;, ιiλλιt; ΟΙν ιiπ06Xλ

),oυιn -co r.itpto'ιl θp~ιaxΙUΜα: χο:Ι tηv Ur.b t dtou -ιι:α:&.ερωΡεΤσα:ν oft
θΙX~jν, Τον τύπιί'ιΙ -coD Ίοu1Sιι!~u tλλ'1"..atι:.D !χομΙΥ tv τι{) Φ!

A.ωvι.. δcn\C, δννάμιθιι νιt ιτπqιεν, Ιπιχεlρηαι ~ XpηatμQKClt~α'Q 



την 'Elληνtxήν α~φ(~ν ιl; ιeΙJ1:ηΡΙτηaι.ν tfj; ·E6pIJrx~; QP"l1au!C(, 
'ιν ώνε:ροn;όλε-~ ν2; ΟιαιΙS&.ιTfj ιiν&; τον r.επ:ολtτιαμένον χ6σμο'}. ΕΙναι, 

εΙ; τούτο b π;ι6δρομο; του ΒΜιλε:Όu, ΓρηγορΙοu, XplJαoατ6μ~ 

χΙΧΙ τωΥ ωων Πι:Στέ;.ων τ9) ; Έχχλησ:αι;. 

ΆλλΔ: χllΙ !Υ llr.tλoιtatlY1J ~ήyννντιxι β:dlμηδο'ιl oιf π€ocιιι. tfJC 
παι~δ6σεω, ΜΙ tι διάΥαια: aρχ ε-το:ι a.δθ~, tlXpιxaαoμl'Πj, iι Ιτ.lΟρa.σt' 

tou έλληΥΙ:1μοu ε[ .. ο:ι xa:t a.U;:6θι a.loθτιUj, iι ιiyιλιξ~ βμω; toG 

'/t'ιltUp.2.tO; τιλεΤτιχι μ&λλΟΥ ίΟιορρόθμω;. Ή ΠΥ.:ιη lρχετa:ι Ιξω6lν, 

ill' iι ya.O; διαπλέει Τδιιι πελιiΥη x~Ι βa.!νιι. ΠΙίδ; iλλις χώρο:;. 
ΤΙτε ΙΙyι:tφ lX:'ν~'ΙΤι:ΣΙ Ι'οι tfj lO\Joa.:xfj 'Aalf αΙ o:iflaet; , πlρΙ ών διαι
λιιμ6Χ·ιει το όπο ίξέτααιν ΠGYYjμΧΤΙΟΥ. Έχ tων tEaaXPωy a.!plaIW" 
δύο ij:1r.c,y αΤ ιπ.CΥΟο:ι6τεριχι, iι τιϊι'ιι Φ:ιριαι:ι!ωΥ ΜΙ iι τωΥ Σαιδδοll· 

'Αι:Σ!ωΥ. Ή ΟΙ\JΤΙΡαι lμεινε πpoαηλωμΙ'Πj έΥ τljΊ νδμφ, ώ; (Ιχ& χοι;

taptto&t! δ xιr;yων ο:δτοΟ ΙπΙ ·Εαδραι, ΧΙΧΙ ,ίιΤI ΠΡοσθiΊΧ'ljV οlJτ& tp01'l:Qoo 

πo!η~y πιιρεΟέχεtο. Έπίγεια τα Ιχ tf); tτ;~αεω; των iytoAι:iW 

το!) π::ιρεχ6με-νιι α:γα:θιi. οuοεμία ιiνταπ60Clσι; μεtιl θάνιιτον, oύ/a 

11; ΤO'ιl χ6σμον ίπάνΟΟ:2; τ1); Φuχ~;, ~τι; 'Αι:Στ' o:utOU; O'UV'ιjφο:"ι

~Ito τφ Ο'ώμa.τι. Αι)ατηρσ: !μω; iι άπονομt, t1j; ot'Uto~YIj; , ~ 

πΙΙααι ιd: "ψiξεις Ιξαρτωντ«ι l.x. tfj; έAtuOlpaς β:2uλ+,σεω; toO 
ciνθρώποu , Cιόδόλω; a\Jvtpyol)vto; 't"oO θl!{οιι ~ τοΟ πιπρωμfνou. 

'Β c:ιΙpεσι; αιfιτη, χαιτά; την ταλμGιJοιχην πι:r.pάδoO'ιν, lλαι6ιν 4?x.fιν 

Ιχ τοΟ ΙΙπoφθέyμι:r.τo; Άντιγόνου τοΟ έΧ Σωχώ: δτι δ ιl..λJΡωπoc 

~φι!λι:t '1ft; φuΗτ't'g t!i r.αιρο:nέλμο:το: 'tClO θl!οΟ ουχ.Ι επι Τ1 απι& 

ιt.μο~ε1j;, ώι;; δ δοΟλCl; δ BTjt!UWY na.pd: τφ δε0'1t6ττι !νι:r. xαιpπ~ μΙρου, 
(Ο 'ID:=opars) τιϊιν ιtαoδημX.ων 'OU, ιV.λ' ιiOf:AoxtplIιίI, νά: πpιi.ΤU Uι 

Χα.λόν χά.ριν τοΟ χ(Σ).ο!) (ΠΙPΧ~ Ά6ώθ, Αι 3) ' την ipxiJv τιχύΤ,lΥ 

το\) Άντ:Υδ'ιου ήσπ2.7ΙΧΤCl δ μo:θηttι; c:ι:ότoO Σι:r.Sώχ XC:Ι:Ι Ιδριισι την 

ιd'ΡΙ7ιν ~τ:~ έπΙ ' J ωαήπClu οόSεμ(rzν τοΤ; άντιφρονCluι1ι πο:ρl!ΤΧI λιt6ijν 

πp~; 1jθιχ,ην μoμφ~y, ιlλλ' ~ΤΙΙ; υaτερον έξΙχ.λινε ιpιr.Ινιτo:ι., τ~; δδο!l 
o:ότ~; Χ(1Ι πιρ:f)λθ&ν ι/; ΙχφιΜιαμον δμo~y τ~; πcιp'·Elλη~ ιpv... 

ooφ€Gcc 'UιO ·i:mxoIipou. 
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οι Φαcp'.δ'αcι~ .,.' lνxντΙιr;, ., xαcΙ "Cb δνoμαc δηλο!, προ,Ιθη· 

)ω';ν ftoAH ΜινιΧ S!DiΎJ1cιιttι ιl; τ~ το!) χσ:νδιιο;, r.!φώμιvοι txii 
.τοτι δι' Ιδια:, μι.96δου Ιρμηνεuτιχfj; 'ta: l1τηρa;w.7~ 'tιX tπa!a::α,τcc ΙπΙ τι~ 
νο; χωρ!ου τ~, Π. Δ. 'Ev.ot! τά: συμπεpιXaμιxταc τ/ί)ν Φ~pιao:ιίων 'i). 

oαcν δλιο; .ivtt8IttGt "Caj lξ riπαΧlΣλόΦεω; ν6μου, &; δτ! ρΙΧ6β!νο? tlVt;t 

οΤc; δ 'Αχη6i. άπιφoιlνoντo χιχτΔ: tfj; χε;ι!%λιχfj; Jto~v1'j, ~ Xltt~? 

'(ουν την ιipχή." το!) dvttJttJtoν06to; (talίUIJ ) πα:p!Xo!xδμενo~ την 

διd: των λύtριιιν iξαι:ΥΟΡiν τo~ Ιrχλ~μιι:tο;. οι Φxp:aιx!cιι περιπΑι!ο 

χ6μενοι εΙ; το ζ~τημ« τfjι; !~νη;, Ιοέχοντο μέσον ttνa: ΙSpoν, &ΧΙ%

τ~ηπτoν το{; όρεΥομένοι; iπι.σΤ'Jj μονΙΧfj.; ιixpι6ι:oι:;, ) ΙΥοντι; δτι 

Ιχ,'τ:ητιιι μΙν δ ιΙ ... θρωπο; την iAtuetpαcv βούλησιν, ιiλλi αυν.xμcι 

litl «1 πpiξιι; tou ΙΤ'ι'ΙΧΙ ΠΡοΟΙΙΧΥε'(ΡiXμμtνιχι ύ;:α "Cfj; εΙ μaρμΙνη;. 

Ή ψυχη εΙνιlι litiiyι:r;to;, xιxt οΙ μΙν TιOV1J?Ol xoλ2:ζollτι:r;:; ι:tlωll!ω; .. έριχν 

τοη tιiιpou, οΙ δk άΥΙΧθοΙ λιxyxιi\ιoυaιν 1ν oό?ι:tlloΙ~ χΘ?ον σ.yιώ'ι:tτoν 

Ινθιν 1x nc"ttp ιIftfjO;; ιχΙώιιων &;yllol; π«λ~ν ιiντενli~κΙζoνΤIXt αώμι:r;α:; 
rJo~. πδλεμ. r, 8, 5). Ε{ψ.ιι ιxl)tTj Τι πρώτη ιpiato;; ,fj; Ιδέιιι;; 

-;~ ; μιτεμψυχώσεω; <"'J.,J) 1ν Τ1) Συνι:tΥωΥ1J, χ.χθ' ην οι Ιν«ρετο, 
1:υΥχάνουαιll ώι;; ιiμοι61j; tfjO;; iftIΣllbSOU εΙ; .00τον τον xδaμoY" βραι

δόηρον l5:ε α~ν ~ ιlUΞ/ιαιι των 1πΙ tfj; yfj; δεινών d:ιιοιπτuααΙ1:(U 

,,"ιχΙ &cι:IStIStta.t Τι lOl.s tfj; IIιxxιxp:.6t'Jto; Ιν t'Q μιλ),Ο:JΟ\Ι ζω1j, Τι μι

τιμψιίχω:rι ι;; περιΙSωετr::ι:ι ι!λλην μlη'fl1.ν, κιχΙ l::α.IIέρχovτιxι ύπο τον 

~λιoll μδιιοι οΙ d::.t6ef; Ινιχ O:.i νέων iv η'ι χοιλ2:δι τοl} xλιxuθμωνoι;; 

πο:!hjμ«,ων xr::ι:θί"ωσι τά:; ψυχi; των, μέχριι;; ου xι:r;τa.O'τωαιν &ξιοι να 

ιισέλθωαιν ΙΙ; τον π«ρί3ιιαο-.,. Ό '1ώαηπο; πεΡΙΥρχφιι το\); Φιι?ιαιxl

ουι;; ώ; ιiy~ι;.I.ι; xιx~ Ιιι«ρΙτω;, Ην ΟΙ βλέπωμεν «ότου; χιχ,οιχρι

'1Oj1iIIOU; Ιν τφ Εόιιnελ{φ, ,οΟτο auμβ~'In lx διττοl} λδΥου' 'ltpG).. 

""011 μΙν ΙΜτι δ ΧριΟ'το; Ιμφορο:ιμι"οι;; τοl} ά.μΙΥια,ίτου 1:ροφηtlχοΟ 

πνι(ιμοιτο; 16λιπι μετ' l"'&Ιου άγιxνllxτ~O'ιωι;; τtιν Υιδη .iρχομίνηv 

πllp«yxώνtO'ιν τ~, ά:pXιUoι; fjetxfj; <rfj; σ.!ρέαιω; προ to!i Ιξι..lτεpι. 

χοΟ τ6πι;.υ, l5atto;; ίμά.ρι:r;ινεν δαrιμΙριxι το ιχ!σθ7Jμ«, οιύτερον δΙ iS:6tt 

~ ΑU'ιlO1l:Uu Ιypι;\φηO'tιν 'Χιιθ' ~'J ίτιοχην ή Ιχφόλισιι; τοl1 φQ;~Q'ι:ιrαμοσ 
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Ι~XΙ xω:>~'1) lτt ιtlραιτΙρι,ιι, ώ; <ςοστο 4πo"ι~ΝUιτια χιιΙ Ιχ. τοΘ 

ΤΙΧΑμο:'Jδ, ~πιp ιiπα:?~θμο\jΥ ιπτα: τ4~!ι, Φ:ιρι.ο%!ων, μδνΤ)ν την Ι6δ6 -

μ'φ ΙΥχρΙνcι, του; ίε Ilλtxptvo'J; προθίaιω; δΟUΑιuοvtιχ; τιμ θιψ) 

O'xwntav xcιΙ Q'tt,:,μClτl~ον τι-.tι; ίχ ΧIΡα!Χλιοφροσόνη; ΧΙΙΙ !πιδcι. 

xttx6't7j'to; έπtτη?!U~ΙVΟ1J; τΙ τωΥ Υνη., :ων Φ:ιρ:σ%!ων, 

Πλην τιDν δύο τοuτωv «Ιι;έαιωγ υπ'!ρχιν Ιν Ίι;υδ~, Χι:ιΙ ~ 

~/i)y ΈaO'ljναιν, ~τι, δ:Ι~!pι τ'!; τιiιν φ~ ιaΧΙων x~ι 6τι την πcρΙ t,s 
fι&η χ«Ι τ&.c {ιρ?πριχξία:; αιuστr,Ρbτητιχ ίξώθει. εΙ, τ« ι!χριχ , iλλ' α.!Jπι 

o~Oιμί«y Ι3ΧΙ ΠΟΤ& 'ιtολιτιχη.., αημιχα{α;γ, ούδΙ !πέδριχσι'lίπΙ τά; ""Ηιθη, 

διότι οι br.ιtSot cιύτ~C l~ω ... μεμονωμένοι χ«Ι άίt'(lΤΙIΤO πoλυxpδ~o~ 

xa:l δειτη δι:;χι.μlχ3!ιχ ΙΙπωc lY)Lpt&a τι; εΙ; cιύτ1ιγ, 'Qc πι:ιpr:ι:φυιi, δ. 

,"6nι Φoφισα.lων Τιτο χ«Ι ~ περΙ 'Ιι;ύοιχγ 'tbv r«> tAιxlov C7X1JμιxttσOtfall 

ΙΙΤΡ"ιc, Τι; ot oπcιOoΙ ΙπρΙοδιυον μΙν x.ιr.τά. τά W'" τά. των ΦΙ.& · 

P~Ol.&lwv , oυaφopoOVΤΙ; ΟΙ τά: μΙϊ:aτιχ ΙπΙ ~ δoυλι!~ ΙξcινΙοτηοl.&ν 

ιι.ι:ιτ« τUιν ΙPωμιt!ων προ; ι1ιr.hσιιa~ν τοΟ ζυΎσΟ ' xa.ta.ota.AιlCJ'l']t;: δ. 

μωι;: τcιχΙωι;: τ~ι;: στ&:σιω;: !π«υοιν δφιoτcιμΙνη xcιΙ ~ «!ριαι ι;:. 

Φ«I,~a«Τoι χ«Ι .Σl.&δδοuχa{οι ΙπΙ πσλύν xp6vc.v ~pιζoν πιρΙ Απι
xpαιτlιαεω;. οι !tpliltotJ ώ; !π!tι)ΙΙσΤEPOΙ εΙι;: τά:ι;: xptOttιo, Ιτι ΟΙ μιΧ).

λον ώι;: ΙΧΙΧϊΎελλ6μενοι την Ιν ~ μιλλοόατι ζω'Ο «VΜτ:iθμ.ιοιν 

τGιν τιV..«!πωp~Φν τουτου τοΟ βloυ) elxov ίιπΙρ !cιυτGιν tb πεν6μι

νον πλfιθο;, 6πιρ οεν ΙσΤΙΡϊε tJjv ς7Jρά:ν )(a.t ΙΙνιυ ώφιλημ:iτων 

ι1pιτ~ν των Σ«ΟΟουχι:ι:!ων. -Όθεν εΙ; τουτων τ~ν ο:Τρlaιν d:v~xov 

μ6 ... σι ο! ιυπορο! , χl%τά; οε Τ2; απι:ιν!ι:ιι;: πιριπτώσει;, χα.8 ' &ι;: dvc
l«μΙS«νoν την oto!X7Jatv τών x.oινGιν, ~ναιΎx:iζoντo '11 liaπ«aθΦ3Ι τdιι;: 

Ιρχά:ι;: tων Φ~pιaIX!ων δr.ω; δΙIXΤ'1ρGιαιν hutov; ίν t"O ΙξΟΟΟ!/f. 

Τά: χιχτά: Φαριαα.!ου; χ(ΧΙ ΣαιOδoυx.ιr.{oυι;: .rπστιλ~Oaι απoυoιxl"ν 

'ϊ.Ερίο!ίον Ιν τε τ~ Ιατoρ~ το!) <E6piJ.l'xc.o Ιθνουι;: xa.1 1ν t1J χιχθ' 15-
λου fatoP(/f τών θρησΧΕιων ΧΙΧΙ τσΟ χριατι.α.νιaμoO. Πολλol. tπ:pα.yμ«

τιύθ7Jaιχν τδ θέμα. τοΟτο Ε!ΤΕ Ιν ΙΟιiJ.ιτΙρψ τεόχι! ε!τι 6μοο μι:τ:' 4).

λων πιρΙ 'E6piJ.!WV O'Unpa1'ivtwv. Ό Χ. Πα.Π«Ύεωρr{oυ πα.ρiχlt 

Ιν t1l tεAlSut«!1f αtλ!δι (δB . 'Q' Τ'ίι;: ,uλλιJSoι;: " του ,ς/',,"" δλον ρι. .. 



, 
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6)JfIW, !περ ιΙχι 'Itpb δllθιΣλμt"Δν l~ 't1) μελΙt1j <zότcΌ' T'δ~ δ~ χΙ;. 

xιl'αι τσΟ ΙΡΥι;ιυ tGtJ μVΙ'Jμονιuε~ Χα.Ι ιUλω', rrηΥΡQI,μμ-iτων χα.Ι σuτ

Υρcr:,Ιων, ου; ΕCδε . Πι:tpιx 'Π2;,ΙΤΙ:Ι; δμω; τιΖ Ιφ60ι«, άτ~νa; Sr.lθετιν, 

6;πιδάχθη ιiτuχω; "Ι(ΣΥ ύπσοιΙστερο; τη; t .. ,60Afj;. Πρώτη ελλιιΨ~, 
ΙΙνιu 6τι δl:ν έε~τ •• ιν έπισl:οψiνω; τΟ:; 1tI'Jyii; , x.α:t τον μΙν 'Ιώ

oηr.OY ίΧν φιUvιτcι πίΥτοτε iY'la~O'2:;, 'tb ΟΙ ΤcxλμGU? ou μόνον 

οΜΙττ:οτι ε!δ! ~y τφ π~ω-:QtUπφ) ιiλλi )Ι,:tΙ <zutw', τω." μtt<t:ρρ§;

afOJY, ίi:, λέγει δ.ι ιiνέγνωaιν, έ'ltOιrισα;τo την ά,μεΑtΟ'.άτην xpfjatv 

• i!λλα; ιivt' Ifi.λwv βλέπων χα:Ι Τοα:ρaμορφων oι:ut:i:; _ά.; εΠ'Υρα;φά.; των 

fjttlιp6pωv α.υτοο πpayμα;τειΙUν εΙ; τρ6:;;ο'l Ιλέίχονη. Giyvc.ιιxv πιχντιλ'! 

tfj; YAWoO"lJ; εΙ; ~ν au'IΙΥΡliφη το β:6λ!!)'Ι. • Α '(νοεΤ 1«%Ι αυ'(Χέει 

φριχωδωι; τάι; χυρι.ωτΙρα.; xpovc),oy{ιx; tij; Ι6ρα.ϊΧf,ι; [atc;p!IXI; ΜΙ μι

τιι5ωε, β:6λΙα; εΙ, πρόσωη;ιχ ~ ά:ΠQ .. Ιμει εΙ; άνοl,ΙΧ; orttvt; Ινεχ'ιiI'ΙXΞ~ν 
βιχθέω; την σφl,ιχ'{ΙΟΙΧ τ~; ίνεl,'Ι'ε!ΙΧ; των εΙ; τ1:ιν βloν .~o ΊΟl,ιχ-ήλ, 

.Ον Ί!ζtx!.~λ χαΙ .Ον ·ΕσΟραν λ. χ., άρχ'ιΧ; έκ οιιχμέψου άY't:ιθέ ~ 

'tou~ πΡόι; α; πl'2:'Ι'μα.ι Ιπρέσ6ευον xat μεtέ5ωχr,ιν εl;. .01.1; δμo~

).ou;. Oόoεμlιxν 'ιιΕΧτημένο; η φl,ovτ!σιxι; να. άποκτΥισ1:) 'ι'νωσιν .ων 

-"Ρω.οtUπων πιxρα.λιxμ6ιiνει Ι6ριχ!κιΧι; λΙ;ει; ΠΙΧl,ιΧ rερμa.νων )(4Ι r~

Ιων σunpιxφΙων, a; Iir.:oi~EaEt έλλΤινισ.Ι :Ινευ ou5l:μtlX; άpx~; φθο,l,

ΥολΟ,l,ΙΧ1jι;, κιχ!, incrodibilc dictu Ι έναvτΙoν .ων πεl,Ι προφΟΡiΙ; 

στοιχειωοων uvbYωV tf'j;. 'ι'λώααη;. 

Κο:θ' !SAou ΟΙ tTιAtxautTι σό'l'xυσ~; in:'lιPΙXtt! έν ~ o~ανo(~ ΙΧδ

'tο{ί, ιdστε ά;πο:νταΧΟ{ί 't1j; φυλλά:οο; η χωλo:lνεt l'J tiJ ά:Sε6αιό'tηtι. 

η ά:vτιφ!αxει Olxtpw; προ; lo.:utOv άπό tf'j; μιιχι; εΙ; ",τ,ν άμέσωι; 
ίπομέvr,ν αελ!σα:. Ό Π.:ν.πιχn. χι:ιΙ εν 'Φ προuιμίο,ιψ 01jμοσt!uμιχtι 

oi)δόλω; IJIιxlyetcu βελtlωο,ι lιxutoJ, ιiξ ιoν ο' <Ζ:πc;ρία; otw; ο:ά. τc;αοuτων 

ιτων οιο,ι περιέατεu..ι _ηο,ι Iioύ'('(vwatov έπιπολa.ιόtYjΤιi του xa.lr.t;> 
πολλιixc.; ίπιtιμ7]Ο!ΙΙ; tl'1.c. ο,α _ων περΙ td: t!JTttx:X ννξεων tc;u 'Αρ-

6ΙX'/f.tιixTι, tYtt οι.ά _ων 'Ittl'! 'ι'ra.μμιχtολΟ,l,lαν χ.o:t [atol,(ιxv κιχυτηριά:

αιων tol) MιiΡXGιI) eEOtbX7]_ Άλλ' δ llι:ιπιχn. ,Ie mίniΩ1ίs ηοη 

cura.t 'IL<J,\ 06 _ o~ πλ,,'Ι'Ιων μΙαων tΠΙ~1jtωΥ ta: μΙ,I,ιiλα: ~«ι 
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δΦηΗ, χωρΙι; ν3: δι~) -roa).&:X~O'I', τφ xιXrμφ τΙUν ΥΡοιμμite'ι' 

«οι«... tt'ι'ι:&; χλΙα:.... Ινα; χιχ,έχ"Ο δπωσι;ιυν φu.οτiμω; ώ: ι1ρποιζ6μ.ινιι 

.iξιώμιιtlΧ, 

EUΘtι; έ'ι' τψ προοψίιρ tp:tCvttιtt !5τι b Q'UrrΡIΧ;ΙΙ~; δι.,. ~ρύaθη πρω

.ίο.ω; έχ τω ... &pxa:wv πητων την !Μην τοϋ εργου tou, ma-. έχ των 
ouτrριχμμ2.tων τών νεωτΙρων. την τΡιτην Gt!PMt'l, Τι'" 6 'l ώC1Tjr:ο; 
xotAtf 'Itiv.ott Έ α σ η ν ο ό Ι;, ~ύτ?; δνoμiζι.~ Έ α α« Ι ο u ι;, διχό

μιvo; τΙν το:ιιρ! Ιων:ι:r:-~ ιοφ«λμινο.... "tUnov ~ ιixpι6Ιστεpoν ιivtt· 

τρ2.-ρων τ~ Tιρμ:ιιν~x~ν E .... iip r. Υεv6μι'tt)\Ι X4'tGi το ~adιlueii.er χαιι 

Ι hHri~ii.(lI·.-ΤΙν τύπο ... 'lι:χω6~; ΙντΙ ΙJι.ωui; (l1j1') ~a ' 'to!) .. (1-

1'6'1';;0; ν«. ίξιτίοωμιν, άλλο,. Bi I3lιχΗδωμιν Γοιρ: lX~τoίι έν Ιxτiαιι. 

Ό Π«πα;η. έδέχΟη 161%:1«<;!01,ω; ttJ'I 'fBOrrc.Aoytxijv ιiTtQOoaιv το!) Ιξ 

ΟΙχο'l6μι:n Χω. ";'('Jij ΚGΙJΤΟΥ6νη, Ι.,. φ GJflIιAιv, αν liληθΙU; ~tO xιiτoχoι; 

1:~; iISPXr1'.~;, vi i:ΠIΧVΟF9ώi7Ό tb αφiλμa:. Ό Β!μπο; Ιν 't1j rριφ

μa:ΤΙΧ!ί του (σ. 18) ά:;οο!αι1. λ«τι'Ι!.χοΤ;; ΥΡ:iμμι:ι:aι .JcI1O\Va, ιUι:oφIoI

των τl. «V-J;:ι:ι:ρχτον Χ. Ka:l δ Πar.a:π. νoμ:'ζoμtν δτt r.a:p' oUδ&'tIδ; 

xalhrrrIto!) Ιν rδ~μav!~ fIXCtUO'!v 'Ι ι Χ tιJ 6 d ι;, ilic δΙν t,xouaav 
-AΙS pαχάμ κa1 'Αχ«ρων άντΙ 'A6p«ciμo χα! 'Α "ρών, 

Άποκρούω'Ι την ΙtυμΟ).ΟΥΙav το!) Grossmn.nn xaι! -cιic ότο 

Carrzov !1'1'1jμ-;;ν!uομΙ'Ja; δμu.tΤ (σ, 4) ilic προ; IlMtac, χωρΙι; 
v.a ιΤη πο!aι ttνι:ι:t. - ΛΙγιι Φ α Ρ ο u σ Ι μ, Ιν Φ δ πλΥιθ. το!) 

Φ1:ρου; ι{νl%.: Φ!?ΟU'7ημ (Πρβ. "Εξοδ. Α, 13), Ό ΊώJηποc διν Ιτuμ~ 

λογι! -ςην H~ιν Φ α: Ρ 1. σ α: Τ ο;, Ηγιι δ ll'2.r.a:rr' j ά)J.oi VGμ!ζομtv, 
μΙ μιύ' 1~(jn ά.τ.!x~.xπ'2.yτι; οι inatlJvt!;, /5t: ό '1ώ", ypi'i'WV π!ρ! 
ΦaΡιοa!ων /5 t: Ι.,τί '11όριόν t1. Ιου5αι-:'χων «νθρώπων, Ι π' Ι ξ a χ Ρ ι 6 ώ~ 
σ ι ι μΙγ" φΡΟ'ιοϋ'ι τοΒ π«τρ!ου νόμου .. (' Αρχα:ιολ. ΤΙ, β, 4, Didot) 
Χα! Itt Q~'fine:?ov .. αύvtχγμiX -ςι ΊcuοGάων, ooxoDv ... 'tobc \ιόμcΙοΙ; 

«xPI6t"'tipo\l d; φ η γ • r α θ οι ι .. (' Ι ou15. πόλο Α, ., 2) ύπonιλc.t 15π Μ
ρΙΧγιι το :':' I"~ 'ι'tι:φci το t.:·~fI ίν t~ Ιx~oχ~ τσΒ .. Ιρμηνιlιω .. , ·Η 

νoμlς:ιτι &τι τΙ .ι 4φηγflQμαιι.. στιι.ιCCΙ\lιι ivt«tίθII .. !~:ατopω .. , " 



)( 48 )( 

4λλοτι iet:A&,ΙSftt, φα{νtτlXι, το .. 1tlXtir~α:t των ~,eli:)y .. το!) Ήρα. 

δ6tοu όπο τη'ι lwota;y '1;1;0 "ΜΤΙΧΠΙΧΤ[)" πpoaθέμενo; uattpov τα 

μtlρ6aο:ρι:ιv !:ιιεΤνο ιό;;uολ6Υ1'jμlχ; (Έστ(lχlj;, 1893, Δ σ. 252). 
Τό δΦ:ον ιεPIΣ~·1'.~V C'1ί~ )ι.α:! το ιipα:μα;~xΙν t:.t"J~ δηλoασt, 

χατ' Ιμην Υνώμην .ov έ Ρ μ τι v ε u τ ~ ν. Πιρ!. τ~ι; ένεΡΥητ:χfj; 
οιιιΟiσιω; ην ιlltoνΙμω "[fi μετοχ1Ι πιχρε6λ'l"jτώι «1 '''n:H (qrαλμ. ΡΓ, , 

]4), γ'ι:η, Ρ'79. χαΙ α! ΙνεΡΥηΤΙΧώ'tι,ιτιtC. μr:tιχ6αι:'tιχαΙ η'"1; xat 

";'j/ . . , 
Kιx't1X 1'αΟ1'Ο:, τοόίάχιστcν ΙΠΙ Ύωσ'ljπoυ. ~ λiξι~ Φιr:ρ:αιr.tΌι; 

·Ιo~μα.M; τον t Ρ μ η ν ι u t η ν 1'00 νόμου x.a!. "όχΙ tGV ιl π ο χ 1.

Ί. ω Ρ ι α μ έ ν ο V' 1',01'0 δ~ εΙναι χα:Ι a:Jμ ,;>ωll6τερο\l π~ό; την !στο

ρ{αν, δ~δτι, &ι;: ΗΥΙΙ χαΙ α.ότόι; b Πα:πα:ΥΥ" ot Φιxρ~σlXΤoι aU'JIXvtatpt. 

φοντο πολΙΙ τον λαόν xa:! ιiπ~λr.ι.υoν μεί!στψ; Ο'ljμστ:χδτητο;,(*) Ιν 

ivttG~l1a προι; του, ΣIJ.ΟΟΟU)ι.Cιίοu;, οΙ.ιν!; ιi)l...·tμ1τ;to~ Ιν τ,;τ, ά;ρχο:Ι; 

των χο:Ι πλούσιοι δντε; ιiπΙτέλoυν χω?ιστη·, τ!iξιν έν τ~ )l.o~vων!'~ 

τ~; 'Ioυoσr.:oι:;. Άλλ ' δμω;, δπω; ποτ' ιiν"δ, μη ε!;;ωμεν 61:1. 6 'ΙώΟ'. 
δ~ν όποl3εα .. ύει. την ΙΤUΜoλoy!lXν τοΟ δ ... 6μlχτο;.-Περ!εΡΥον εΙ ... lχι πω; 

ί'ι Ο'8λ'0, 5.] (σημ.) τιθέμενο; έ ... πlXplXλλ-l,λqι τό: 560 δ ... όμιχτα. 

Π οι: Ρ ι, xor:Ι Ν οι: ζ , Ρ ι GιιχΟ'ψέ'fει τό πρωτ?ν )ι.ιχΙ μετ:xΙSiλλει εΙ; 

Πιρ!;. Ε[να.ι Ιπιπολαιόη); 1') «γνοια t'Ij; Ο'τc:χειιί,οου; yp:tμμottt)l.~; i 
Κι:ιχ6)Ι; lO'tlx57) (Ο'. 5) γ!}~,: Ο).τ· Οιόρθωσα ... εΙ; γ!,~;:Ι D,V_. 

θέλatι τώρlJ. νιΧ {~7)Τ! xor:ti% π6:ιον Υνωριζει δ Πα.πα.ΥΥ. 15pr.cr. 
χήν '(Αωσσοι:ν χιι:Ι φιλολΟΥίοι:ν; • Αvt;Ιξα.τε την φυλλά:ο:χ τοu εΙ, τηΥ 

6.7)ν σελΙδιt· θό: !Ο'ΙJτε μvr,μο ... ει.ιδμενο\l ώ; συyypr.ι.φΙα., ώ; 13:3i':l'x~oy ~ 

('t) OU;(t 3ι ώ; «ψrt?iιr-..;ων εΙ; Ι:tlJτον ),ΙΥΙΙ • "ντι,;,lηέ~Eνoι 'Jt?o; 
'fo~ ιιΤι πφ3tχοΙ-U:νοv; 'fa.; ipXa.; αr:ύτων, προ; του; x.oIVOU;, πΡός 'fOV 
'1.Nrι. 11. ~. L"1fβ , του αr:υn;j 11';. 16, 17, \9,29, 3Q, 
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67CοΡιννιμ&τtιrτην 1Ι:οΤον; ~, "ό Υ r i' ΙΖ μ μ.. Ό b CJ'ι'Ωιt"Κ Ί.,. 
8sv Β!ν Ίι:χιήλ M'tιZ την ]Β'. !χιχτον-ι:«ιτηΡ!δs μιτά; l:. (ιl'νcι 

iviyxTj vi tb ι!πι.μι'ι j) auνέτ~ι ΥΑωaaιΧΡιον Ι'ΠΙ 'toO Τι:λμοόa, δ'\:ι, 

ΙπΙγρ.φ" Άρο,χ (1"J/, ",,'11;1 'J/ 1'"1.1'. 11\J/M 'P~ Ι Σ.) 
ΤΙ δε Ιπιιθεν , Π.~ι:ι:.H'; Ιιίή ΥνωρΙζι.ν μηδC "'C' Ι,ΙΟ' τΩ lρ

Υον ΜΙ xa;xQ; i;yttATιιpeat; ~oO ιivα;~έρoντo, οιόtο auyypΙΙ,ΙIιI;: 

μιtιβ.λι: .0 δ.ΦυΧΟΥ Ά Ρ ο b Χ εΙ, ιlilparto\l περι6ι:SλημΙνον δ~.4 

χο:Ι a&:ρχιχι;. Alye:t οΜ&ν ",λΙαΥ oUΔΙν lAo:'ttov : T~ν ιrημιιcrΙιιν τοα 

ιiφω Ρ ι α μ Ι ν ο ι; ••• ••• δ!δω-:Jιν d:xpt6iot~oν ό Ά,. b Χ 

Ιν τφ Τοιλμοόδ!-· Α νι:ιι ουί5ιμιι!ι; ιiν,*yxηι; xρfjt«t ttfI iΡι:μcι.fχ.φ t6-

πφ Χ ιι ι) t ΟΙ ν (α. 6, Χ. Ι.) d:vtl τοσ Ιβρ. Χ ~ a'Jj δ~μ.(*) Ό 
oxτeι:Ιτη; ά:νιψι6ι; μου λΙΎU xcr;Q' ΙχΙΤa'tην 11., t1 1'Cp,O'tuX~ το .. 

O','Cni1 ί)l1 O'j",Yi1 "ρ. 
Τ"ί) Ίιιισε Βί ... ΊωΙζιρ xa.t το!! 'Ιωat Β1.ν "Ιωχcν«ν μ'Ι'ΙJιι.c

νE.Cιι:.νΤ2~ μεν αποφθiΥμ&'t(l (οόχΙ 'ιtcr:ρο'μ'(Ι~ 41:1, l'y" δ 
ΠJ:ΠιΧΥ'(. σ. 7) Ιν 'tιj) 'tμ~μcr:'t~ Ά6ciιθ 'toO Τκλ!,οΜ, ι:W.' σu%λω, 

περΙ χ α: θ α: Ρ ώ ν χαΙ ιi χ • θ ιi Ρ t ων. r!cr.l ό μΙν v:tω'to; C\!νta~ 
νά: πο~ώμfν την oωαtν ήμων έντιυχτηριοll σoφ~ν, lIιk ιixo),OUΘ~μιll ΤΙΙ 

β1ιμα:Τ!Σ τοίιτωll έιι τφ 7t"lp~n&:t., χιι.Ι ώι; διΦcc.λΙoι lιιΧ 'Κοτιζώμιβα: tlk 
112:;.ιGtτα τ~; παιδεία; τωll. Ό Oi Ηιροι; 'lto:ραιyyD.λει να: ~I...ιζωμιν 

τo~; πτωχtίu; χ!χ: II~ ιiπoφιύyωμιν τήll μετιΧ τliΊΥ yull«txGίv 'ltQA!J~ 

A:.ytfl.V! 

Ή 8.'1 σιλΙ; Ιχιι πολλιΧ τιl ιπιχριτω. Πρlύτoν δ Ι",ΧΟ; Φ"" 

(*) 'Ελπίζω δη 6 ΠΙ:ΙΠ%Π_ θι:i ιnιμoιpωv1J, hΤ%uθ:χ x:xl ιiλl:ιχo" 
ιutι' Υιμων .xπo~ιδ6ντων τΟ ",J Ρ-Υ'Π 8ti του μ~xpoυ 'Ι- Τό «u-ro ιJύ"''ΠI
μιr. «χολου!Joυμ.εν χ:χί ίν τοί; όνόμ.:χ'3'ΙΙΙ Ίω,,~, Ίωχ.:ινιΧll i%i ΊωCζcp, Ι

:rt? το,ιζομ.εν ΙπΙ τη; Π:Χ?:Χλ'J!Υο~ση:; χ:ιτιχ τόν χ:ιν6ν;ι περί των 3ιπλΦ 

C C Υ ω)" αηζομ.έιων. Ei; "λ),α: 't1V-i ,OonoAo-r:<.i ΙΧΟΙΙΙΙ μ.ί&80ν Ii1t'I
Μαεω;, -tιν τi δpl:x του 1t1Xf6ντο; TCUl&'J; χιιιλUo!Μ'\ν 'I\μti; νιι: cν:Ι1:τU
ξ"ψ.'" Ι.,.,.ιι,σθι:ι. , 'Ω Πι:ιπα:)'Υ. «1I:tnopcW" χ.ο:ί ,ν 'fo1k~ k'iaxν μJΘo3cνν. 
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~ iliIi: ut1jΤοΡιύμ.ιvον το! πλτιθ. XIXTιjδtιμ (mr~νώaxtt δρθωι; 
ιiλ).' oiν8ρθoyρ«φεή. ~Iσω; Ι?ΙΙ7χολ,Ιθη ~% aχτ;μlt"t:σΌ 'tGV r.i,ΤΡUV1:t

)(.6ν, xιzl τφ ίΙπφιμ\-Τρχομιν την yt'l:x1r' ά.Γχην .1); Ι5~α!Χ1j; 'feoy

τολοΥ!ι;ι;, xιJj' ~ν i.,.i)U; ή λέ;~; έ)(.τe: ... ~τlt; χ:χτ(ι 'tb το.ο; α;ύΤrι" 

waτiλMt τα: dρxt1cl: φων'l.!ντιχ: Φ.:ιγr..U., Φa:ΡΟ'JJχl,μ. 

'Αλλ' ίl; l:",eWj.1rv ι'~ ~+ι-=nα; ι..:::ιr.σ-::χώ:"?G'I. υιυ; λ!γΓ'!:Ι 

Ιντ«Cι8.τ, Χ. ΠΙ:Ι"«η., δ,: o~ Χe::'1jοt,μ Ιx~λ: ';";,.'1 ί ιι u τ Ι) υ, π ρ ω
τ ο ν Φιροu:χt,μ, Ιν φ Ι, ~ 4.] c-!\. ΙΠ<ΧΥΎΙλλ:.σθ!. να; ιir.~at!

~'ίΤ. δτι • c.J}xL o;ύτo~ ic:utou; οι Φ, ~:α:x!oι, ιiλλό; c;E ιfλλι;~ ιiπι

χ6:λ •• ,,;ν cι.;),cίι,; ιiΠGχιχωΡtqμlνοu; .. ; ΔΙ.,. e:i ά,π-:.λΟΥrιθr.'Ι'ι βι~O':III ; 

ΠΡι.Giλλων ttjv l5ι!Xφop~ν τών bvqιiτων Χ ο: σ τι ο 7ι μ XIt~ Φ οι -
Ρ t σ ι:ι Το t τω ... IS:Jo XWF'WII, u:6'tt tr~: (J~ ";'tt ιiy.ρ.~G.ι; ';ι-' ιiπ6(~ιξ.γ 

1:1); ΤΙΧύτ6τητο; τ(ί)γ δύο tiεεων. 

'Ev ,~ ~'11 αιλ. οψπληFων δ lla7.ayγ . (·ΙΙμ<.!ι; Sk προaτιθΙ

μιθιs) ιt:ι:Ιψ:ν τ~να: τcια StandJill :xιsί &:λλων I.έTι.~ δτ~ ό Ίώσ. Ιθ~ 

ώρll την αΙρcαιν όφιaτ .. μί'ιην fι3η τψ ] 45 π. Χ ... :Χα06aον ίν t'Q 
c6t1 φρχaιι .. (ΚιΤτ«, λ6ΤΟϊ χaΙ π!ρΙ των 'Εaaa!ι6νι οΙ!:νι; ά:'ιor:μfiΙ

fί6λιoι; tjaa;v -ςΦν Φ«ρισa;ίων ιi Ρ Χ « , 6 't Ε Ρ ο t οι. Έιiν "ι 'Ea:lTιvot 

fιaaν «PXCUhtf?ΙX των Φ«ρισι:ι!ων Ιlιx~p δΙν ι!νa;ι ut ιi'ιa.μφ:6o

λιrν)) ix 'toUtOU Μν Ιπιται 1St, Ιν OEcoμivtp τιν! χρδνφ ur:1jpXtv 
~ δ η φ«ριaa;Υχη a!ριaιι;. ΤΟ ά:ν2:'Γ.ιxλ~ν θ~ ij'to άJ.τιΠΙ;· Ην ή 

των 'Eoaηνων «!ριαι.; c!χι πηr~O""Q lx τ05 Φ«ριal%!αμοα, ή αόΥ

χρ:ινο; μνt!ιx ιtμIfotlpwv ίν t/f! 145 π. Χ. θιΧ ίμ«ρ't'.Jριι πιρΙ τ~; 

πολλφ ciρχι.αοτΙρ.χ; ύπiF~!ω; _ων Φ:Ι;?I~o1ων. 'A.ι.J .. iJ; οW6c3ω δτι 

rJ. Έ,.aηνoΙ ιΙν.χι ct:PlZ.6tEPOt τω\' Φ: ;~o:ι..!ωψ ούτοι οΙ τιλιυτa!ιχ 

μνημΙνώοντ«ι ίιΠΟ toij 'IUIa1jnou qUΥχΡδνω; μετ&: .51'1 Έaaην(Uν •• Αρc 
Ι ν Ι χ t ω ν π t θ α ν (ί.ι ν ΣUΜΠE?IXσμXτω" ε!\/Σ:. χ.ι;ιί ljtt 1ι c:ιfFC

αtς 'twv Φcιρι.,ι:dllOν άνcφόη περΙ ίχcίτην την Ιποχ1ιν. 

τα: πιρΙ .. XIXθιspων ΧaΙ ιixαθXρτων .. ι !π!ρ xati llG::Jt«YY, 
ιl:1tttiAC;UV το χύριον μιι.ημα: t(Uy ΦαF:a:ιΙων, μδλ:; iv σελ . lO''V 

~"Ml* 611:(ΟοοΟν 15ι.ιi t1J; ,ρ6.σιω; .. Ι2Ι:ΕΟΙιιιχον δί Μθδλο. 
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(δΡ96't. x«θ~ δλου) cοχΙ "C60'φ '~'Ι 6..,:6tητι.ι; Ιν "t1I xιι:'IXp6t'lt~ τeδ 

ίιποχειμέΥου (tle Ja pcrsonne? τα!) σώματο; λοιπόν) . • . ••• 
&;λJ.ά: 'ί,,:?Ο:7τ!θηΟ'ιν Ctaτερον "Ι τα; λέξει; .. ~ χα:θαρ6τ'l}τι tιil'J .Ι~ 

αtJI,σz ι)'I" α.:τιν:;; έλλη~στΙ "ό.~'zν oTjμα::νoυσc.. JιΗιπω; QπολΙΧv6«'Ilι 

Υ«λλιχ/ι T~; ιΡ?«σι; ώι; dans Ja purf}t~ des sens?- 'Ed:v IX'I'J 
ο!:ιτω;, Ιπρεπε νά: μετa.φρlt:7θ1): 1'11 ~ IiItoX1J ιiπo των «πολα:ίισεω .. 

'l:Qv a.iaBljaswy 'ι τ(ί)ν alXpx~xGιν Yjί)Qvων . 

ΠιxP~:(jι.:αιτ~6νΤEΙ; δε δμολΟΥοΟμεΥ 6τ: δεΥ ΙννoιιίJμεν aut~v την δι&:

XPt<j'tv μετιχξυ tij'; ιtyιδτητoι; Ιν τιμ δ Ρ ω ν τ t Π Ρ ο α ώ 1t φ Χα:Ι τ~ι; 

ιiΊ'ι6τητo; i ν 1: ο Τ ι; π Ρ ιΧ r μ α: σ ι, δι' ~ι; Tνωρ!ζετlΣΙ b δ:ά.,οροι; 
χα.ραχτ1ιΡ των δ!ιο ιχίρΙσεων. Ό Πα.πa.n. πα:ΡιΖ.πΙμπn ~μ4Ι; εΙ; 

τ ~ν [O''tO?t:xv τοΟ Geig-' I' ά:λλά. δ:ά. τι νά. μη Η6'13 ."1 χόπΟΥ νά; 

εΙ7χω?ήη α:ότοι; 6ιxMτlφ~ν εΙ; το πνιι:':ίμα; του auπρα:φΙιt; χαι! νQ; 

μετιι?ώ:ΤΌ "ijμtν otIXtJyi~tE?OV "'«ι; σχ.έΦε:; του; 

'Ε; δ.,ων ε!πετε, Χ . ΠαιπαιΥΥ., περΙ tfj; ιi Ρ Χ fj ι; ΙοΙω; 

τ 'ίJν Φ.:ι:?~?:x:ων (eD; atJνΤΙΧότ!;ετε μετ}. τών Άσιδα.!ων) ΙξίΎΙΤα.ι 

lI'tt f, α.?pε 1~; α.ΙΙτη η-:ο πολιτιχη θεοχρα.τιχή. δ:ότι \'δΡtJ~ε την δ u

v:ι σ τ ε! α ν των Άαμoναlων Ιν Ίoυδ::ι~. οόχ: ak &:πλώ; θ ρ η

σ χ ε \J τ Ι,Χ ή, 4; "v.:φίaχιιιv λέγε.ε Ιν σελ. 1O-U. 
Έν σ. Ι Ι • '() Μι:ι:tiaΙΌ; τo-ι.;ε~ (χ.α:κ.όζηλον) μιλλοv ΤΩΙΙ; 

Φ~?:"2.1~υ; 1 οδ; xat μέλη τοα Μ. ΣυvεορΙου «ν«yρ&:~ ", AOt1t~V 

ι!Ι~XVΤ!; d. Φ::Ι:P(σα.~oι fjaav χιχΙ μέλYj τοΟ Συ'lεδρ!οΙ,) j 

'Η a\J'/:xytdyy) τ G) ν Χ ιΖ α Ι Ο (σ. 12) διοΡ'3ωτΙον εΙ; t tb ν 

Χ 1% σ η Ο ή μ. Αοτόθι: των Φα:ριaιχ!ων χ α: Ι τ"ν Γριχμμ«τΙωv μItdi: 

το\) σ\Jv~Ε-μυυ . 

'Εν σ.13 ~φιιλιν δ ΠιΖΠιΖγΥ. νIZίxθέ~ την «νέλιξινΤ8!ΠΡΟιΡη

ταο\) πνιυμιΖΤ!); χ_Ι tbv ~σΤΙPαν Ιπ,).8όνται auμl)ι6(!.'η1bv μιτςυ τού

ΤΟι,) χαι\ των [ιρα:-:ΙχG)v Ι5,61v, ώ; ΙΥΙνιτο ύ,' ~μG)ν Ιν tti ΠΡ?ΙΙΟ'«

'(ωrfj εΙ; tbv 1jμitapov ηΙΥχον. 'Q; ΗΥΕΙ _ότό8: . ίνΤιΖσ6αι μιν .. ΟΙ 
;:poφfJΤιzι οΙ δντε; &μo:c [ιiριt; .. ίχεΤ ok .. Έν(ί) (sic) δμω; οΙ Ii?XC:t!OLII~ 

~ λΙΥΟ; xXΘΙqoι_τ«ι .Ινι.Υμor;τώδη;, tbv iννοtt μobVOt δ &λλ~ι~ 



τ-ιιtt'fI'I 'ffιv Inoplιrι Ταα 'Κ,α,ητtσμ~ rD.li; 'ι'ocd'ι'8t VJ.ΙΙφaι; 'ΚΡOll" 

1!δo~ν Ι/ιί την ,uAλlik -toG ΠlΖπαοn. δψιν '(Uρ'vάαμ«-tος μdητotl '1ll:1> 

ιi«λλιμiν~ ι/ι; ".:llί διeιtθ&Ιαιtι; tctl διδσι:!J'Χ:iλι". o~τ~ λ. χ.. 6 IjΙΙ; .. 
XI.~)., δατ,\: παι:ΡΙΖ9ΙΝιίζιι τ. νΙΟ ... 1I:oλ{τ.uμ.a τlίlν 'IoooiSl~v, .6τερ., 

e..p.rt«' ώ,' δμών όxlXδbι; t1j; cρχιιΙιι; χtαμοπο).tΤι'lt~; σxOlfjlί, ~ 

(δΡυτη; tfjI: νί«1ί, tfj; x.2:ιιι:,ώlί levt'll.fj; ; Τον πιιpιoτά.νtτι χοαμΟ'Πι
).(την, Ιν ιfι ~ Ιατι,ιαι τον i!tokt'll.wl, ιΙ&νι.:ιι.6.... Κ«Ι xιaμιs::o).Ιτηt 

Νλ.τl uI. τι ... ~Iςιδριι ... , δςιτι; τοΟ'oUτιι c1n)IIaιo χιιΙ ιiwyit.; ιfι.ωι 

'πιχριύ. 'τιΙΙ; !ιιμιιρΙΙτιιlί ιi;ό το\) Ιοι.ιδιιί'ΧοΟ 18νοur; UΙ cνlZ'(χΙ

tιt 'tebr; lx tfjlί ιι:lx.μιxlιιιalιιι; xσι:τιλθδντcς ΊOIιlίιι!oι.ιι; ν:ί CΙ:ποπiμ.

+ •• 1 'τ~Ι; cI:lλoε,θν.τι; σuζύ'(οuι;, 6'.t(ι)ι; &ι«τηρ'J~ «νδθ.uτο ... το .r".. 
,ιΙ '(Ινou!ί. Δ~ ... 1Ι:ρΙπlt μ!λλον νά. Bt.,apa ... τον 'IICεxι~λ χ.ι τον 

~oδps, '; t"Ριδρ6μοu; tffiv ΤΕ rpcιpp«tl .. v χιιΙ ΦιιριO'ιd.ν ; Κι

λ.'τ'i)σατ. s::ριοιχτιχώτιρον την Ιατορ!ι:ιν χ.Ι ei αuμφ.~crηΤE μιτ' ι-
1,00. - • Α •• ,,Ι χ.α;Ι «,1τιφcιτt.χc}; χ(\Ι τ.:l περΙ rρσ:μμa.τΙω'l ).ε'(δμ.νc 

I"R kaδ{If.,V τη'l iY6pθtιιCfl.'1 το!) 'IO'ρd)λ ώ; βa.oιAtlou. ΔΙν εΤ

.. τ •• λΙ'(qι πρΙν (ο. 10) lτι ~ .rptaι., 'tQv ΦΙΙΡΙΩ'IXl.", o!'ttvιιo 

nνιχ,ΙCιIι.Ι, utίI την Οllολο'('.., όμlίlν, το ΙΡΥον 't .... rΡι:φμ«.τΙ.ν, 

διν fιτι 111: Ο λ ι τ, χ ~j 

.Α.11τιθ, "Ιν 'Cιfί TiSlpoίJS χιιΙ πιιρΙΙ 'Corιo; ·PIZ66Ινaι.ι; ". Και:Ι 'Cl .u.. ι{νcιι τί TaλμotιS fJ Ιρ'(ον των 'Ροιδ6Ινlιιν; lιI~τcωι; iννοιrτ • 
.,. .Τtrητ. .. ••• ω!. πιιρά. το!; ΙΙστι?ον 'Ρa66(νοιι;;" _ ΈντlZGθ,s 

),iYE'CI όΡ8&; Τ ι Ρ ., ιλλlZχο!) Μ Ι Q ναι. ΔιιχτΙ δΙΥ τcΣ 'Coνtζ.tl 

δμΙΙ." 4,' 06 'ιιφ6τε,ρα: ιlνιu ΙΤΙλυχ:Χ ΜΙ GμοΙωι; Ιτ~oλo'(o!)ντ.ι; 

~1II:ιιτιx ~ ilληνl1l.~ Ιχει :ιι.1Σ~ ΙΙύΤ~ όςuτ6νοu; λιςειι;. χι:::Ι δojyα:τaι 

IvIu δι4τιιρ:iξιωι; τ_ν πρ,αφδι.αιχ6ν ν6μων 'C'Jt; νιΧ διι:r;τηρ"ιCI"Ό ΙπΙ 

τ.σ κΡοχιψ.ΙΥΟIl τ~ν ΤO\'l.Ω'μον tffiv πρωτoτUπων. 

-.. r , ΙΖ φ. &ιi ΤΟΥ «νιι'(νώατην, ώι; !SUσv6ητlZ, tr\lt'l~ δα« 

lΙY" b ΠIιπ:ι.ΥΥ. 49χ.6μινο, τοΟ rι;ερΙ ι Α. '( Ρ cI , ο u v 6 μ ο u λ6-
'(OV 'QU. Α.λλ&: ",ω.μ,,; φρ:χτον dTC"otIλtr ~ oύrxuootlί δόο '(ιτ" 

VΌt.y 1~t9L)l.6V, ι.ιτιν8 χ.~ις~τ.t δτco tc' ν 't, Ι λ" ν Ι 1ιΙι •• 
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t Ο" t ιι Ι 't 'Ι Ρ Ι 3 ω ν. r\ltΩ,~~V Χ-11: ':~~~ ctJU~bv !ηιlΙΙUΜ(νcι' «ι; 
'tij,. [aτορΙα;ν δτι tt~ tob; 'JGu51X~cu; I6~θη 4StI/J Ιπαιν6δοu ίΧ Βιι

δυAωνltτι; εΙ; την 'Iιρoυaι:ι:λ~μ (ί'lt~ Κ{:ρου τ.ο fO\)\.ItoO ~; Πc,~x~ 
μονι:φχΙι:χ; τφ 536 π. Χ., χα! τ:yε~ μΙν Ιξ α;ότ/i)Υ i ~ α; ν fj λ e ο ν 
clμiaιιoι;, πΑIΙ.το! δμωι; ποφίμ!ινιχν Ι., ~ νΙ, «6τ&ν io"t1rf ηοτι

λίa~τι, απoυδιxr. xlvtp,s, xupCIItt; άχ.α.iημα.fιιιi, !τινor; ίppCιθΙUΖιν ίν 

πολλοΥ, τον θpηaxιυτ~xOν β!ον των 'IouΔCΣΙων χαθ' δλο •. Ζ.,Ιρ6τ.

Τ«ΤΛl. ~~ι:t" .ι σχίσει;: τιDν ivτeGθcy χα;Ι 'Itlpι.r:v
r 

τοΟ ElI,p''t ... Ίοlt

δ«ί.ν, 1«1.1 ανχν6τ"τlχ ιιιtΙ6ιιιινoν ~1X66rv"t 1Χ Πιιλ«ι.σtΙνη, ιι, &
ιω ... ν!οιν Χ&1 τiν,2;'ΙΙΙ:«λιv lυρΙσχοντει; 1ν ~ IlItOtuo!q: 41t&Yt8 τι" 

ιl, αοφοb, IVΔpιzι; c,ιιλ6μινον aι6αtαμoν xαr;Ι την π,ο; δμoylν1j τa1 

δΥ.6θρηaxιν lp,uto'll ΛΥά:πην. OU:. μεtφχηαιν Ιχ Βι:ιδlJλ.~ .1, 
Ίιριιια_λημ ut i τοΑi.I; <Iλλi:λ(*) π!ρ! το 'tριι:cχοατ'" (.-ιμιtώ_"'" 

xaλliις;) lτος; 'Κ. Σ.. :Ι:ιχτ. Πιr.π:lXγy. δμ.~ οδτος; i π. ν fJ λ 8 ., 
(ΙπΙ K6pou δfjλoν fίτι), .. euτΙστι xα:toi την Ιχτην IχIΧΤΟV1:CΙτηρtk. 

ΔΙν CνέΥνιι>aιν " δε.., fjxouaIv οόδΙποτι παρο:λληλισμ6ν 1:Ι.ν« tfj, 
ιiμΙIJ.ς; ιιι:ρ. ΧριατοΟ φ:Χ1jς; τliιν 'E6p«leιιv χο:Ι 'tfj; μιτC 't&018: 

υπ. 1:00 Εόιι:γΥιλΙου ΧTjρuχθε:Ι"η; ; Ό fι!tιος; xa;l in:tιtXΊnιrτe; 

~λλιλ, μ.VΗΜoνείιιτ&ι πιi..,τoτι i, «ντ\πρ6ιιωπο; t'1; t,tιx1j; .. οι) Tσtλ· 
ιaWδ, xa;l !πορον .liι~ ιfVΘpωπo; χίτοχος; των θιολΟΥιχων _ 
ΙΠΟ:ΥΥΜλ6με:νο; νιί ι:aiξΌ τιι:Οτο: 'ιι:εΡι1tlπτει εΙ, αφiλμι:ι .~'tb) 'τΙ

,.τΑδι, τι,! τ1j; Ι .. χ~" ..6'~, ~Xμaζ., δ .τη, ( •. l~). 

'AξιoδcZxρυτoι; .!νικ 1ι τUχη 'τ.ό 'Ypxcvoo Α', Ιστι; •• ,.ιο
βιι, ιΙ, τον [aτopιx~ν r-i).Ixuv τοΟ Πcιπιι:π. άx~θνήαxιι Ιν μιν τι 

19.'τ! αιl. τlj) 106 JI:. Χ J έν ai Τ1) 7.~ τφ 107, χιι:Ι Ιν tt 1'., 
1:4'1 108. Σ,ω.λιτα.ι :ωι δ Ehrmann λιΥων δτι ό '.ιφVCΙΙΤo, 

Ι*) Ί),),ί:), ιι,ι i1 ) ιιcl IJUzl Σω.έΑ, ώ~ X2:XCιC ιivτιyp«φων ia ~ 
TlffL«"Ixi'i~ xσr:Ι rσr:).),ιι.i\; ).ί-ya ό n,,:IOσr:yy. - 1,ιl)Jl ~ ytc :w,..... 
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tfpxll!y άπΙθΣΥ! ΤΦ 107, χιι:Ι ορθη ι.Ινα~ ~ :.m:b Munk(") π:ιριχομίνη 
xPCYOi,oylιz (ωό)' GU~!t!PO; δμωι; β:χσαν!ζu ,. &jfιLιX του τρ!; ΙΙνιι:-

6:6:iζων _ότΘ ιΙ .. το Ιχρ!ι..μιι:, @; ίντpυφ~ ΠΡi~των δ Πα;πιχη .. 

'! Ρ χ ιχ ν ,Cι ΜΙ • [ ω ν ι:ί θ α: ν ε(ναι O!Jtw πω; Τ8υειμiyιι: lν 

Τ'Ο ,ρχσιι (σ. 16.1)'. ώατ! .. &'·It'l') IΖΧΙΧ:ι;:Χληπτο; ciποειχlνι.ι ιι:!)tη, 

ιlν μη δ~oρθω&o εΙ,: ιχυτο; δ ΙΠΙ <Ypχ.aVQQ oiPX'JjYc.o; τGί ... Σιχ/)/)ου

xclIIv Ίων&.θιχll χ.λ. Έχ τ~ι; nAoxfj; τoCι ΠΙΧΠΟ:ΥΥ. Υεννάται ~ 

ιaι. δ'tt ΎΡΧΙ.1νΟι; 'X4l Ίω,,%θιι:ν .. ΙνΧΙ εν 1C.ιι:Ι Τ8 οιυτο πρόσωπον. 

'Π Ο'ΙΧv1JvΕι.« ώl'ελετ 'It&VΤQ'te. 

Ό ΙΤΙΧΠΙΙ:ΥΥ. (σ . 18) Hyu δτι ό Ύpxcι:.νOι; άπtτησε na:pιk 
τιΙ) Μιγ . ΣυνιδρΙου tijv θιι:v<zτιχην ποινήν ... ων Ii π ο σ t cr.: τ ω v Φιι:

ρ:σι:ιr.ν .. , iv Ψ δ Ίώ:7. (Άρχ . ΙΓ, ι,6) «φ1'JΎΙ:ΤIΧΙ o~ιι!. ir;οστcΣ

σίΙ:Υ ιiλlιX ~ λ οι σ φ 1] μ ι ιχ \ι ΜΙ λ ο t δ ο Ρ l ο: ν xo:B::tJtto~\iVΗv ,1); 

oIxIYEV!t.α.xi'jo; ttμfj" χιχΟ' i'jv δ πτο:{σιι:; ~τo ε r ι; χ ο: Ι μ 6 ν ο ι;, 

δ Έλεiζ"o:p ι χριθεΙ; ύπο των ιΙλλων Φαρισ:Ιων ιε~o; διτ~μων χ:χΙ 

πληγών, &:i τΥιν ιiνauAαr:6'J ΙΧύτο!) ΠΡiξιν. Κο:Ι 'l';r.pl ο:Οτ .. Ο μεν μ6νr>ν 

λιγΕΙ e 'Jώσ . .. My'81jII7j; ων tt:j:;E! χ:χΙ στιΧσε! χα:!ρων "ι iyx~lvu 

δί: μ:iλλtν 'rijv οιο:γωΥτ,ν των χλλων r.ροσεπ:λέγων .. xor.Ι πiιιτει; 

S' .Ι Φα.p:νιt!ιoι σφοδρω; TjΥο:ν,χΥ.τη7αν Ι', ~ληv την εόθυΥ1111 τ1jι; 

ίπr.i.60:Jση; ~1ι;o:ω; ir;φΡί1nwll r.I; τόν Σ.3001J>ωι!ο·ι 'Iω'ιιiθ:xll μι

τ!λθόντα: Οισι:60λ'.ν. 

Δr.(τa:t iξ'f(Υ1ρr.ω; 11 φp~σt; (σ lΩ), Βτ:ω; τo~τo (τΙ; χράτο;) 

διιμ.ρ,ώΟη ίχ 't'J; ατιiσεωι; (ι'θ ωι t e tι ω ι ί Ιυ . Ι ο?) των !1ο:ΧΚα.-

6cιl.ν. ΌλΙΥον φω;, προ; θεοο, 

Όpθιi γpιiφιι b MlJnk, δτι 'Αλέ;ο:νορο; Ο Ία.νν:χ!'!; ~?ε. 

~; 'IouiScιiιt; «πα τοΟ 105 μΙχρι τοΟ 78 'If . Χ. OCιτω τα lτη 

1"'1; βιxfII.Ar.lc; τσΙ) γ:νοντ'lll ε:ΧΟ7: xιxl ίπτi, ώ; A"ta! Ι Ίώσηποι;. 

"Αλλ' Ο Π.παn. λιγ!ι μεν χα;Ι a:o't.; ",ιρΙ Ία;ννα.!οΙ) .. Ιν ττί ε Ι -

(*) Ρ"Ιθ.:.Ιίηβ '" _ -τι? U Bi,ers Pittore.tιque, lfUt), 
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χοιnl:πtaιttΤ ~"ι~ (C-r. ~ότoσ "ι Ο'Ιίμα/)'!' lSμ~ ώ~ χρονολΟΤ{«Υ t1!~ 
ιipχ~; .οΙJ .. 105-75 π. Χ. It Κα.!. ~ ιiγτΙ~ιιaι; atyrXt άπδ τοΟ Ινb; 
οτ(χου εΙ; τον ά: μ έ σ ω ο; έπ6μινcν. Πρδδλ"μσ; χα;Ι λύσι.;. 

Oίiτε • Αριχι.)!; ου.! 'ΡωμΙΧ!QΙ &νι:μΙχθησσ;ν εΙ; 'τ α: 'τ~; "Ioυ~

~ επι Άλεξ. 'Iιxvvr.dGIJ, ώ; d:ποφθέnι:τlχι ό Πιχπ«n. ΚαΙ περΙ "'" 
Ψωμι!!ων ούδΙ λ6ΥΟ; Ιν τ«!; πηΥa;Τι;, προ, ok του, • Αρι:ι6:ιι; (Ίωσ. 
Άρχιχιολ. lr, ι6- ti5) επολέμησε μι:τ' ιiμφφρ6πoυ τύχη;. τοστ. 

δεν xaλι:!τιxι ά:ν&:μιξι; . 'Εν τψ συνδΙφ δ ΊιιvvlX!ο; έπηύξ')οι: το 

χρ&:το; ,011, xat b 'Ιώσηπο; λiyιι (ιxu':. ~, 4) .. κι:ιτσ; toCιto ... δι τον 
xaφ~y ~o." των Σύρων xιxl 'ΙοοuμαΙων xal φοινιχωΥ ",6λιι; rIlO., 
οΤ 'Ιουοιχτοι"ι ' χα.Ι Qπcφιθμι:! πλεΙcna:; τοιιιότιι.,;. . 

-Ι-Ι σίι;υΥΟ; τοΟ Άλεξ&.ναροΙ) 'Ιιιννιι(ου lx:U.Ertc μόνο' IΑλι:_ 

e&:mpιx . TcίίI Άp:σΤcί6oύλoυ Α" ή Ύυ'ιή εΙχε Μα όνόμιΣτα , το 16pιd

χόν Σcι:λώμ'l'] κιχΙ tb ΙλληνΙ;ο ... Άλιξ&:νδρα:. Διορθώαα:τι χαΙ toGte 
εν t~ 19.'tj σtλ . , t«v xωp~ ιixόμη tb πιρ:θώριον, κlll. άπολα:υσατι 

ι!, έπΙμε-:ρcv ~? .. φωνfι.η) 'J τoίi τει.ιυτιr!oυ στίχου. 

Τά εν σελ. Ι9 . 'Ώ Y.a:l 23.'tj περΙ Συμεων ΒΙν Σχιαtη Ιcrtο

ρούμιvα: 01'1 !πρεπε y~ SGe/i)a!y ω; βέ?α:ι~ διότι δ μkν "lώaφtl( . 

!γει ιiftlAutov σιγήν επι τοσ πρo~ώπoυ τούτου, μV'l'jμΟνιύΙΤk: ~ 

χστ* ftp/i)tov τ~ δν~μιx αίιτοίι ώ; o:Ιτ:tιντo; _d: των Φtιρισαdων 6π6 

ttvo; Β:χρα::θά. (τ~; Β'. ~=ω; !xlXtOvt. ~ πα:pιxτ!θ!μέV'I)~ έν KηδoυqχΙ' 

:EF. ΙΧ, ly~α: λέyετιx~ ιir;AW; δΗ μtτCι την μεταξύ 'rpxι:tVQίi ΑΌ χσι 

Φο:ρισα:Ιων Pfιξιν άνεχa::η ή θt-ησκεuΤΙΧή τούτων ορ!σι, μΙχρι, o~ 

έλ&ων δ Σι.ιμεων ά'ιέλlχ!k τrιν 'av,lixtatV τ~I:) IΡΥΟι.ι. Τό: χερΙ auy
Υινε!α:; αότοΟ Υ-α!. Τ'ιΙ; • Α).ΦΧ·I?ρor:ι; xr.ιt τ,χ πα:ρόμοια: !('/ιχι δψ:ιχιτ6-

ρων χρόνων πλ&:σμα.τιχ aυλ).εχθέντr.ι iv Ko~pf) (IΡΥφ .1); JB'. Ιω
tοντ . uπ:b του <jGTt«voG 'IIiGι.ιΟIi Άλ!uf)) Κιφ. 1". § G5. 

Σελ. 20. 'Εν τφ 11. Συνε?ρ!φ δ Σίμων πολλά ΠΡ«Υμα:τα: og.. 

,ιΤχε. - Τινι. παpιxy.4λoUμ!ν j 

Αυτδθ: . Άφο') τμJΤ1ιΧφεν εν μ&χ"Q ftpG, to~ iY AΙyόπ'tφ. 

"Eψ/~εΤτε βεεα.{ω, δτι με,τέ6η εΙ; Α!Υυπτον, ~ ixιf (tGbς; .., . 
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A.Ι~.) l1fο).iρ"ηaεν, ill& x:λ.~o8ι. ΑΙ αtρι:ιτιωtιχο.Ι ιιχlοιι; 

Π.ο).εμ«{ου 1:00 ΛιΣθοίιρου x~: tjj; μηΤΡbr; 80Τ80 Κλ,οa:.iτρα.( μιτ. 

'105 Άλιξιivδpl... 'Ioιw~ou laΧΟΥ ~ς iέcctpo'll ,~ν votιo!uttXiιν 

'.A.OΙa:v. 

Σιλ. !l •• Ένιi (δμιtον τψ ιι φ ο σ) . .. δ 'I«VV(Lro; ~).ιt 
~τι.cιιμiν.ν Μιιρ xa.l ίπΙχαν Ιπ: -:00 iU~"J?{'u (sic), ίχιΤ. 
ν ο r; ΙξΙχυσιν ••••• i~.qa; 1ι «ντ ... υμ!cι ΙΙνx,Ιpιc .. Δτ~ν tbv 'liXV"
νο:Ι.ν . 

. AόUιI' δ llOΙjl\:«γy. Ηγιι δτ~ ~τ-:. τις, ~ν 'πΙ.τη ΠιΖριί τΑν 

~ ΑΡά6φΥ δ ,I«yγcιIOς, iTtIt.ixuw την npo:rnD.aaι.v τούτου npe, 'tobς 

ΦΙΙΙ'Ι4.!ΟΙΙΙ;, Ιν φ ι!:π' lva;vtlcι:; ό 'Ιώ,.. μΙΙΡΤUΡrr (Άρχ. ΙΓ ιδ, 5) 

δτι μιτι\ την 1'11 λ6τιρ frttιIV πα;ριτ6:ftιιι ~ μιτιιςίι βa.σιλi .. , x::r:t AccoG 
O(X'νoιι:r; ut .. ι t ι α t ν e. ξ civιxtpar _ιϊίΥ Ίoυσcxιιιty ΟΟΧ ιλ",ττον 

ni"tI μυριάΙeιιν ... 
Έν σι)., 22 εδΡ{ΟUΙ το ~φύτιoν, εΙ; !:Υρ{ιι:ν -ι AΙΤU· 

,"1'11, 1:6)" lό::r:Ρ!θμ_ν Φr:φιαιι:Ιων, Or't1.Vt'; ίΟρ«πΙ ... uΟ'&ν μιτΔ: την 6q 
ΊIιV'ιιι:ιίοu ,::rτι:ιuΡωσt. ... τtίιll δχτι:ιχaσΙιιι.." έΥ φ δ Ίώσηπα; λΙΥΙΙ ciftA.i, 
• iftίIyau:rt ννχτδ; .. . 

ι ΑλλΙΖ xα:l .[ ατιι:uρωθέντt; Φ~p~σιtIOΙ tupi~xo\J~t μayιi&uμoν 

τιμωΡbν Ιν τψ χρ ... σώπψ τοΟ ΠCΠ«ΥΥ., 5C1tt~ Ιν μ~ν 'tU 22.~ σιλ. 
ιχτυ.ι! την θιχll&τιχην no:vfJv t'Jl 'lΙXYIlΙX!C\J χ«τ2: tb 7g, Ιν δ& 'tj 
]9.1) x.ι:r;τIz το 75. Ι:ιxτιδιx~σ&η:rιxν, 'Palvtt:tt, G[ ή-Υιμό ... ιι;: τ"ν 

• .ιαμ.ο,ι:ι:t .. ν ycX «πατ!'/ωσι πλέον tι !πι:ις το μοφΙ:ΙΤΙJν τέλα;. 

Τόν ουπ .. :f:",arYόvτ1l: το ... Ίώ.-ηη;ον Ι ... τψ πρωτοτύπιρ οό&,ι.; 

p.ε6a.Cw, θά: auμ60UΑιuσ-g νΔ: μορφώστι Υνώμην πιρ1 τοΟ λιχτιχοΟ x.ps· 

xt1j~or;: τοσ ωηνιστcQ τούτο!,! ix t1jr;: K8PtXOft1jr;:, ~ν δ llltnι:r;rτ. 

~τί&ηO'(. ... 111 O'u.. 24.1] , Ινθι: οό μόνον o;f Ο'uV'tμ~Ο'iιr;: ΥΙνοντι:ι. !νtιι 

n6ι:ι:αμolί πγbr;: τηιι aUvτι:ι:ςιν, ιυ.λΔ χ.ι:ι:Ι Αις!ιι;: ιυ.λΟΙ8σιιτι:ι:ι. Πλην tούτo)U 

τιΖ 1t.:r:ΡlttιbΙμιν« tf ... ιu ,ιισούτφ δuσνόητ«, G'>att ωφιr.λεν δ &ι:ι:ΤΡ'-

60,?i,o; ν_ δώστι μttiφΡι:ι:σιν ι:ι:ότΙUII ιJ:ν ~ νιotλληIIΙx'Ω . 0001'1' 

Iμιιc ιr;.tώθ)jσ«ν of cvaf'I'&Otιιt Ι .. t«dι'" -x1j, wΔ llιικιIyy" 
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δ~τιc 8νν«τον .;.ι ίατρΙ5λοΙ) w t ... ts08~ την Ιννόιcπ τ.σ xιψlνoν, 'c 
lπρcι;ι .ασ.ο ίν Τ1 !πr;μΙνg αιλΙο: ιιπω ... δτ: .. fι '.ilιξίνδρ4 Ινιlτt
ατιύ8η ι:ι:,)τοΥ, ( το!, πιρΙ • AptQ't66ouloy) την φuλ!1χ~ν ta., .,.. 

ρ!ων ~; Πα:λ&t'7τίνη;, Μ.χ.:ι:ροσντο;, 'Altξa:νOpt{ou, cfρxιιvιlw (π
')"pxaν.aς) xαl 4λλων ... "Εξιλιχ6ιν ώ; ίπtξ1)ΥYJσιν το!) χ«ρ. ·11M"f)1'I:. 
ι' Αρχ. J r ι ΙΟ'Τ, 3) χ ω Ρ Ι (ι) ν τρ!a: δνqι.«τ,z xωρ(6μιvιι ιlw:' ιzι)toG 
δια; tlί)y μορΙων δ τ t μ fι, !τιw,ι: &η).o!)~.ν ί ξ οι: Ι Ρ ι Ο' ι ν. T~, 'r,.. 
xcιν! .. ;, το\) Άλεξαινδρεlιυ xaι .00 Ma;xιuρoOνto; λΙΥΙΙ cxpι6Q; 6 

'[ώα. δ.ι 1ι ΒCO'!λ~aa: δ * ν ι1~Ιθηxι.ψ 'Αριοτ060υλφ την φΡO"ρ,I~ν, 
δι6τι Ιν t.utot; .. τ:ί: τλιίστοΙ) .iςι.αι: Ψ αυ~ ... 

'Εν 'Αρχ.ιιλ. ΙΔ, Τ, 2 (ΧΙΧ!. οόχΙ ιιν , ιστ, 5) CI:?,IytftιII. , 

Ίώσ. δ.ι .uv1)Aeov ίν Δcιμωxφ πι:ιιρ« τφ ΠομπηΙφ ιiντιπρόαω",~ τι. 

λ::ιr;Q τω ... . οu'lXlων, b ciρχι.ιριu; 'Ypxa:vb; μι.α. χι"" .... 'tfj; μ.Ρι_ 

ο,; το)) χαΙ δ ιiδιλφO; _υ.οl) 'Apt:Jt60ouAo; Ιχιιιν μ,θ' UιιιτoO ... aνι.c 
ΙΧ tGJv Σlιο50uu!ων λαιμπρώ; χομωνt«; 1(4Ι ΙνO,δUΜένoυ;. Ο( δ" 

ιiδελφoΙ i'jριC,ν πιρΙ t1j; Ιν '1oua~q; χοαμΙΧfj; riρX1j;, :ι4Ι Ut'ant
α .. ., τον 'Pωμaroν αtραιτηΥGν χριτην t1j; atcr.l'OP~, ω', λabς 

!λΙΥιν lItt !ίν CJt'ρyu την β:ιαιλε!αν oi"Jt, τοΟ "rP"VOO oδ't8 
τοΟ 'Αρι.στοδούλοιι, δι.~tι ,οδτOL Ιyιννf,θηααιν έξ !,pΙtιιιy, OΙttYι; ttpiaL 

ΜτΔ; td; xitptιX 'Id: ίIn~Ti.,CJ.vtαιt εΙ; tOV θε6ν, oQχΙ ω ν! ΚΙ{)'-

5λτ,θωaι ~aποttχψ ίξοιιa!«ν "ι YIZ ~nIJty&r..,at το 1&\10; ΙΙ; &Ν

λι!αιΥ . 'Αλλ' 6 Π«π«η. cIλλ« ~Ιπ" xor:Ι ~ yρ&;φcι. (ι:ιλ.. 25) 

.. 'Εν ιDJ.c:ι.:; (~ μ4λλΟΥ d λ λ ο Ι αι t ;j) λΙξlC'. διν ιι.Υ'Υνώριζ.ν ιι, τbt 
"Yρxcινoν τηΥ (,ρωιΤ.ιY1'jν χαιι ciΡχt&Ρtιιιauνην- tιt-' μ6νον βαιΝ.ιό;, ~ 

aι)"ίιων «ναιξΙω;... Τά Ιπ6μ&νcι t1j; Π«ΡαιΥρiφοu Q.IΠb t.Oto ~ 
υΙ ιIνtιxpιι, t1J f<rtop!, ιiνt!θttoι • 

.. ΤοΟ Ύρχιινοο 8'. t,tr, μfjΥαι; μ6νον &ι.~?xιιιν ~ "Υιμο',ι'αι. 
Toutou μιt' .λ'Υ"" .ΙχμαιλωttaθΙνtο; u κ b τ ιiI ν Πcίpθω ν .. μul'ι.

ΥΡαιφιΤ 6 ααιπαιΥΥ. (ο. 26). ΚαιΙ δμω; πρδχιιταιι 1t. I!I)'.O~ 'tf'Iiliv 

{λιΥω 23} δλιιιν ιτων. «πο τοΟ 63, :r.αιθ' 8 δ Πoμ~rις ~ΙΙoτηa. 

~x.~ν μιφXCα.Y την Ί,,~.νι μixpι tQQ 40 c. χ..ι μθ' δ ιl 
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Πιipθo', έΠΙΟΡιΧμο'1 τ~ν Ζοl.l?a!Χην Χ ' ~IPιXν 'ΚιτΙ ~ • Α ν 't Ι r Θ ν ο 'J βo1'JGoδ. 

μi'JG; ύπ' Ι%ίι,ων Et"!A«UVE~ εΙ, Ίε:Ρc.uσα.λtιμ 'Κ~ι ιi π ά. r ε ~ ιχ Ι -

Χ μ ιi). ω τ ο ν τον Ύρχ:ι.νδν . M~πω; Ιx~τ~ άλ),ιι; r.ηγιi:; ιiγνώ

στου; τψ ), ?:πφ, !r.ι~'t1jμ?νιχφ χ6"μφ τ~; τότε Ιστορία.; j 

Πα.?:ιλε!πο'lτ!ι;; ι!J.λα; ιiνι.ι: λpι~ε(IX' 1(3.Ι ciλ),oιώσει; 't1j'; 26.η; 

Ο'ιλΙοοι; Ο"7jμεΙG[jμε'l δτι δ έν ΤIX'~η] μνημονι!.llμινο.; Σ!μων 1'.0::1 "υχι 

δ τ~; !ίοομένη; 'Iιιι:Xζ"r:ιφ ~,o 'Χινθι?ο; ΤΥΟ Ήρώδου, δτι δ Ίω-iζι;ιρ 

Χ2.! δ Έλε'ζΙΧρ "ισα:ν ιioEAcpQl το!) ΣΙμω',ο,; , δτι δ Ίώσ. (' Α,χ. 

ΙΙ, β, 4) ιi1'lYItfta:t δτι οΙ ΓοερΙ 'tO'J Φεi'ώρa:ν Ιξaχ!σχο.ΙQΙ Φιχρι

σοι.Τοι, συνφΝUoυσι χα:τά: 'tGi} 'Ηρώοου, δστ~ι; του; ιχ Ι t t (Ω Τ ιi t Ο U ι; 

τουτων ιiνcι:ιριΤ, προ, δ! χαΙ Ιχ.ε!νtιυ; 't'l'j'; 0IΧΟΥενε!ιχι; ΤΟIJ, οΥτινι; 

ώμΙ:ΙιΡρ6VQUV τeι'!', Φιιρισα.Ιοιι;. Ό nct.Jtιxrr. πα:ρ:ιtΙΙhj:7Ι .. Χτι!νιι π4ν 

δ,τι toO οΙ",ε!οu σuνrσt1ρ(.ε~ (γρ. auvt:atl/χt:), οΙ; δ Φιχ?:σιχ!ο; Ι· 

λεγε .. , &:φ!νω ... τόν d,νIΧΥ ... ώιιrη... Ιλεόθερον να: to Ιν ... o+,~ ώ; θέλει, 
fι xcι! να. μη το Ιννιrfιιτo μηδόλως . 

·0 τt Ηγιι δ Πιχπ«n. i·1 σιλ . 28.'Jj, δτι 8,1:1.« δη δ 'Ηρώ

οη; άπέθlχιιΙ. τφ 4 π. X.~ ΠΡ8χ:l:λ~! διι.ι:μ~p'tυpη'3ιν χι.ι:Ι Π:ι;pix τ[ιν 

μιχθητισιι τοΟ δημ~τιxoO, οΙ t~ν!ς lμι.ι:θοιι έχ _fj; ·Ιε?!; 'Jatcop(ιz; 

1St!. μ (. t α: την γένvησ:ν τοο 'Jηcr80 Xp:atQo δ Ήρώδη; Ο!Ιταει. τηιι 

σCflχγηv tmv πc:Ιδι.II. 'EVtlXoθlX δ ΠΙ::Ι:ΠlΧγΥ. WfluAt ιιΟ: Ι 'ΙΟΙΙ::Ι:ΤΡ!Ψ"Ό 

πιρ!. τηιι _atpU:fj xpovo"oytχtjv Ο,ιΖ;ιορ&;ιι, fιτ~; ucplc-:ιz-:αt μεΤJ:ξυ 

τ~; ytvvf{JEfJ; ':GO ΧριστοΟ xιzt τ~; erc r.hl'eticnne. 

Λ!« .. CJπιU'δετ(., ... Πa.r.ι.ι:n., :Xh8XpGUWV την ΠΧΡIΧΥωΥην το!) 

:Σ ΙΧ ο δ ο u Χ οι;! ο ς &:πο τοο P'"1~ ' το Ο:1'.λοΟν δ Ιπριπε ιι3: φέιηι 

όμ!ν δχνον. KlXt ιΙνa;ι μεν ιiλ1jel; δτι yp&:'fEt! σ« δ Ι χ o~' 6.πΙ,οΟ Ο, 

iλλιi ή ύμετέρlχ &:πMoσ~ι;; χct !Υτιχοθ" a!VIXt CJφlΧΑερ:i Ό ,νομ;υΕ'. 

δάτις δ~χιτ«! Iivavoo::XI1T"'; την iτuμoAGY1IXv τοσ οvδμι::ι:το; ΙΧη;Ο τοΟ 

Σ, ι::ι:δώχ, jpicptt σuν~πέστι::ι:τ« Ιν Τ1 Histoil't\ de Ia Bible ctc. 
Sπr!ιι,.ren,ψ ιiλλ' οι ttlaCova; δ:α:τηροΟ::n το δ,r.λι;;Uν δ των πη

y~ ... xιt~:r.A~n"vra; 4λuτον το ~ljt1Jμ.a. ·0 Σιtδώχ, έε οδ X\Xτιi, την 
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t:ι),μοuθιχην πα:ρ&δοσιν lλα~!ν άΡΧ7ιΥ fι ιxrpt()'l.Iί, εΤνιιι~ πι.θο:νώΤΙΙΤσ5 

y-aιti Παπι;ιη. δ ΙπΙ ΔιχutΟ-Υρiφω ~Li τού u συμ:ρώνω; n:pb; το 

!6ρ . "'. του; Ο .. ωΙ 't~ν Ίώσηπον, οόχ.Ι Δ ι::t 6 Ι δ Ι::Ι, δ Πa:ΠΙ:ΙΥΤ. 
- !iχμcί:σιχι; ftptuιo Σa;δώχ! 'Αλλ' Εtνα:~ πιθl,lv6τηι;, vομΙζομιν, πολύ 

dxpooli'lXA1j; ' out! 1) Ίερα. Γραφη οδτε d:AA." πηΥή μνημονεύει ΔΤ, 

, Ιπ1. Δa.uΗ έσΧ1'Jμα:tΙ~&η αΙρεσΙ, τι, έν τφ λα;φ τοΟ ΊσρΙΧ1ιλ, ω' oU

δΙ 1) έποχη ήτα χιxτιiλληλo; πι-ο; τοίιτο. Δ:a.τl δΙν oipX!!'tGU i 
o:α:τ?:50ypcί:φo;; εΙ, !5al,l λέγε: πaΡa.χ~tιών Ιν ΟΕλ. 45.'9; - ΔΙν 

r[vtxt πaντά:π«σι Υνωστ6ν, ili; rι.ύτO; Ητει, 15τι οι Σilδδοvχ.οι[ο: ά;Υ' 

ΤΕπροσώπευοv χο:Ι την l ε Ρ α: τ ι 1(. ή ν ,;ιiξΙII. Γνωστον άπ' έvOtv.ίιι; 

ύπiΡΧ~ δτι μέχρ: 'ι~; λοιδορ!a; "~Ij 'EAtiCa.p δ ιipχιερευ; Ίρ

χaνδ, Α: fιτo Φα:ρισαΤο;, χιχ!. πα).!) ι..sοuσιώδηι; μ2λιστα:, μι:τά; ι. 

,~y θί,/IΧΤΙ;'Ι τοΟ 'ΑλeξiνοΡΟU '!a;ννΙΧ:,),) Ιιι ~ 1p~oι των Μο ciiιtλ· 

φων δ ά:(x~εpι::ι:τιόaι::ι:ι; Ί~pχι::ι:νb; Β,' Ur.ε:riηρ!;εtο ίsrι:ό των Φι::ι:ρι. 

αι::ι::ων, έν φ δ aτρι:ιτιωτιχο; Άρια;:δ6ι;υλο; Β'. ~,o έχ τ~; μερΙ· 

οιι; τΓuν ιiρ:~t(Jχρι:ι,ιχγuν Σιxί)5ιιl,lxιxlων. 

Πο[ι:ιν o~Xxpισι" π.;ιεΤσθε μετ~ξΙΙ ct α t ω" xα.l Π ο λ, t ω ν 

Ιν σελ. 30.'Ό; 
'Ε'ι σελ. 31 "Ο έξεtiζη τά l1ΙΡΙ πιπριομ1νου xal iλεUΘίp«; 

βtu),τρεω; χιr:τ« Φαρισα!'JU~ χα! χι:ιτι:ιλτ(t!ι εΙ; .tb auμπΙpι:ιoμ.c 

5τl tri π«lΙτιχ εΙν~~ TLΡΟ5~α:'(lirΡa;μμΙνι:ι, dlλri πιr:pι:t56ξι.; ιtι.; έπιΣ· 

γε!: 1) Otla; ιΙμιχ;;μΙνη (SiC) oι1)χε~ Qt' δ),η; t~; !στιρ!ι:r:;, ίΥτεΟθΙΥ 

χαΙ 1) μεγiλη I~; Προ:ρητε[a;; χιιΙ τ/ί)ν ΠΡΟ'fΙ'JτωΥ a7jμα:σΙα:. τοστιι 

t~ i ν τ ε Ο θ ε ν δεν φιι{νετα:ι rιμrll πολΙΙ λΟΥΙΧδν, νoμl~.ψεν ctr:' Ιν
(I'/t!«; δ,ι ε(μιr:pμΙνη χα:Ι προφ'l')τιχη ά.ποστολη trva;ι. ιiaυμβl6Ι:ΙO'cι' 

nF'b; τι ,δ χτ,ρuγμιχ, i%ιp' ου κοιΙ 1) μι,ΤΧνο\ιχ to\1 lιNou;, έάν ίπ~:p-.. 

XftO, εεν θ! Ιφερι την σωτηρ!ι::ι:ν; δ Ίώσ. 4μφιtι:rλι:χντεuδ μ.i:~Ο ; έν 

tιp ζ'l')τημιχtι, πι::ι:ρι:ι:;Ιχtτι::ι:ι τό drtbAutov χ~o; τ~; t!μcxρμΙIΙ1); εΙ; τά; 

όπερ την Μιιιφι.ν .οίι d~ρώr.cu χεΙμι,ΥΙ::Ι:' δ έΧlJ.τοlιτίρχ,l; 'lCiui.w.llb,. 

λ. χ. παφ!i .ην θι::ι:υμα:στην dνΟΡεlα;ν του όΠOλ:σI)ιUllιι 1 .. τ~νι. συμ. 

tU.QX'Ω UΙ fOvwIt<LL un:b twv 'Ιοuοcdιιιν, c;u; δc.ώeιχ; ';Λ,. 'tffl 
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μι.~ -r:Ρ6ΠΡον ιΙc ΙφUτήy C1ou3 .,...6).. F # 11, 8), ο[ ~Iou&«cκ ... 
,Clν08Gσι. 1:ο1,ιc XP"'Ioμr.br; tGQ KupIo\'l, ;ιότt .OQ li\,l.,ιxt • ., ιI>A)pώ .. oιC 
'to χρεών δ(<<φUΥιΙν oQ1Si: πρo8p"μiνιιιc (ιιιό.δ", " 4) "ι ιiλ)..' δμωc 
ΙπΙ tων Kριiξuιν 'τώ, ..... ρώπ.ν σΙ Φιtρta.s!'ΟΙ ('Δρχ. Ir, a, 9) 

• τι ... Α xa;l 8ό 'It~yt& 'tf)c ι!μαφμiνηι; ιr~ Hyol'lιnv(*} IΡ101, τινι\ 
δ' ι,' ΙΙZuttlc ιίι;«ρχιιν φuμδ41νειν 'tIt xa1. οό rlνIαtClt ... -ο, δ,ςι
δηλώαφν Ιν t1 KpoItaιxr_rfJ, ~! Φ«Ρι'S"fοι διν Iλl,laιxy δριa1τlt.ς; 
'10 ζ~ΤΗΜC ., .Ι Eιxaaouu[ot, χιιι ή Ιιd).cιχτιχό't'l!; &tιτη 'Ιο!ς 

i1t6tt~ 1'0 δoημofιAic. 

ta; Τ«ΡΥοl,ιμΤΙμ, αρΙ ~ν δ Πα:ΠΙΙΥΥ. σ. 33, ιr'J IZI. μatιι.φΡUιιι; 
tι μlλλoν K«fICIιpp«a'LC ciρ&μ.ιzϊMΙ διΙΧφδρ.ν 'tμ'rjμά.των _fjc ~ριιιφf!,. 
'A.'XIIΙΙΤCΙΤ8ν •• ό.ων ,Τνια .0 .00 'OvdλClI,I, δπιρ i5kv dφ!στll"l:", 
κο).ι,ι ,:οΟ κρι.το.όπου, ul χόριον γνώρισμα: αόtοD ιΤνι:r.~ ή ι:iπoφυyiι 

"τ.ν ιi~ρ(ιl .. oμoρ,ιστιxων "άaιων- cδτω λ. χ. ή ιiρχη 1:00 21." 
115.,. rn. Β'. lxouacι: 1'1 fttat1J l1C. τοΟ Ι6ρα.ΤχοΟ μ,ταφpιiα,~: Κ.Ι 
ώo~ν&η δ '1,.\4;; dJ; +,διΙσιι; 1C.ν!ασηι; uI. ιΙτcιν δ ,IιφιdΙ; Ι. 

τι --tδC, «ότοΟ, Ιpμηνιόιτα.~ !.Iπ~ ΤQΟ 'ovxtλQU : ΚαΙ ΙδΙξα:το 6 
Κ6ριοι; ιιιτ' aόμIvιlcc την Ouσll1'f α:UΤQΟ ('1:00 ΝώΙ) )(.(ΣΙ ιΙπι.ν 6 
K6pc.oc Ι", τΦ ).,/η'φ cιόΤQI). η.ν Οί IΤ~ διιν6τιραν ιn6τctλoν (ΆpdI. 

18'.,8): Στόμc r::pbιo; στόμα. &.>JToμω α:υτφ •.•• χ&ι την δφ~. 
τ.ο Ί .. Uςf iμtίί.htιL, .Ι:ΡdΤιu. ",ιΖ ώμΦτι παpαφpciζω",: A6YQV πp~ 

(, Α. Ι r ο u ιr \" ('9~. D~t)'K D"t)jn) =ι: docent. ut ). 6 Υ. ς
doctrin •. Τό ",' T.μ.liΊν M«c&:x 'Πιcρ:χτιθίν uv:x\ x:x,:ιf. τι\ν 1 .'ΠΙ oπSf*· 

'JtOfL.,η., 'τ.σ Π:ΧΠΣΠ. T1i. 3c (ιw' :xvτo!i 'Π:χ:;:χηθCμ.&νΣ iVl'iXO!.llnV ιι.ς 

'&,1' ΙΗ, ει 13 χ:ιί xrI:'ovn 3ιορ8ώαlω;; μ.ιτ" 'τΟ «,cι:ιρ.σντ .. , 
xbftfLC χεΙ σUVΙx.'Ι::ΙΙ: .. nω, άιtτoι~."τo; ή ιrVντΣξ\; ~.σ r.ωp(ou. 'ο,
θΑ, Ιχ." τΟ ί. oιvoτol, (τot; οπ&:αι) τi'i; 31:,; ". ι __ nΙΙ'ΙΙ'οιν«).οιμ.
~oιν6μ.rνoν ίν 'ή b:oιU-ι1) 'l'I'f&Of .... σ~ .. aόξlιl, πως ί c' cι: \ι l' iI ς ("'* 

I!f.lA-PfiIvΗ' φ l' j) 
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16-( .. ιω.IΥΟΙΙ" ά.φ. .01 τη, ΙΦιν "Ι: 86ξη; "α !:ορ! .. ιιιι
τ.. T«o:r.O't'ιI~ τριnι::.λoyCιι~ τοα χιιμΙvο" «Πιιvtιίιcπ.ν, Ιν ~t'toνι 5-

ιιιο; μiτ,φ, μΙ ":ΣΡ~ T,r; Ο .. , οΤτινιι; iy μ~ τι, tιlινt.s!, Χ'" 

Ριφ AiTOIJOl. .. ':ΙσιΙ την δ6~a;ν Κυρίαυ ,Ι&" ", 111 ~ τι fa" • χαι _q ΚΙΙρtι; ό .0; bVG'jBLC,... Ή iF,.ηνnτt.~ .ΙΙτ-ιι ιιι6θcl$ο; 

χιιλιΙτClι .λληyop~xή xαcΙ ,l1χΙ &Ιι:Σ)..xιιι:ιι.~, i, διλι:δ 
Dcx1tιJj!.pyl&u. Ή δc.a.λI1ιLtLXij O~!μ~cι.'II ιi,;ιιλωτ_ι; Ιχ~ oχΙι:tν 'Κρο; 

-Cd: Tcρy'uμήμ, χιιι ειχω;ιψ.ν δ.ι ΙXpήoιa;τo Τ1 λΙξιι. ιι. snfj; .ιUιy 
ιiντLlfW'ιιι; τ.ο Γ,ρμavoo ~ τσΟ Ηλλιιι, 811 μιτΙ,ρSΖιY δ1ιω; O'W. 

τιξ'Ο την ιΡuλλά:1Sιι του' ΧΙΙΙ !χ •• Χ'); .τντυ.+Ιφ,.; 1Ι:ρο'!λ', ~.u.c; 

uι ~ ,pm; (Ο'. 32) .. νΙ ιiKΘ&lO~ τΦ C.. 'Λ::iντ,:ι ΙχιΙ.,. τlk 

k€θΙ1'1X τιS oημtιlYOY'tcσ ..,ιτιχ6ολήν ~ τιν~ illo~",,,,,ν"I &,' ~ '.0-
':IPIJK'Ut4L yilltx'v τι 'Itpwt6'turcov ttt,o'JOY : de cODfercιr ι\. Οίδυ 

tous les attributs (ΙδI6't'JjΤΙΙ; ουχι ίκ!8atc) qui $oη~ 8vjets 
Ι changement οα Α altcra.tioa. 

Έν cral. 35 δ ΠΙΖΠΙΖΥΥ. _ιιrτ~ ιx~ιι.ν ςΙλμc xαιl. «ά 't'); 
''Ποχ1j~ 'tol) TGΣλμoUΔ (δ'Πιρ ΙχλιΙα&η τ, Ε'. (~tov't.) μΙΤIlΣΙ,ιι:τιι.~ 

ταΥ Νιιχμιινιοην, δστι; ιΙνιι:ι tfj; Ir' !ΧΙΖτον,. ωΙ ι/ο;; τον lιΙιr.rμ<t

νι&ην, tfj; lB'. Κ.Ι ι!νιιι μkν .%ληθΙ; Ιτ: τι:i δι.Myμα;τιr. τG',ιν h
pι~lιtν 5''Όων!σ&r]σ«ν 1Ι:ιιρ' Έ6ριι!οι; ΧΙΖΙ μ~τι:i την σl,tμ:lcλ~Ρ.IΙΙ' tol 

Τιιλμοόδ, αι' i llCΙ1"...srr. iνtιφion.ιι ιΙο;; !::ι:υτόν Ινtα.Cι8ι: μ~ν "''''1"' 
μΟΥεόων e; Φιι,:ocι!ιιιν δUo ΨII~β'νων ffjo;; Β.' μ . χ . χιλιιτηρ"';' 

ιiλλcιιx.oO δί (σ. 46, 55) ΗΥων δτι δ ΦCΣριαlZ~lIμαι;; μ.ι'tιμορ,ώthι 
,κΙ t1), t"ιtΡ«Ρχ!ι::ι:ι;; τ,υ Ήρ6'l!)ο υ 11.0.1 Ιξέλ,π! μιτΔ τοΟ oι15MXιUo, 

'f.a Άποατ6λου Πο:6λου, 50 π. X.-δQ μ. Χ . 7t.p!ftou.-No:xμ:kV 

rΡri,~τlιι δ.' ιiπλoo V' ιΤνι:u Ι6pιx~xoν (tQnJ)J οοχΙ yιρμ«vι.x6ν Nac.h. 
mann (?) • δε ~«66Τνoι;;, οδτινο, μV1jμοV!.ύι.τe:, Χ. ΠCΙΠι'ιΥΥ" xαλιΤτιz~ 

MwGafjo;; Nα;xμlZν!δ1ι~ rOM1 '~ i1rt'O. Tci «ρχτιxci τοΟ ονδμctοι;; 
χο:Ι τ!τ),ου «οτοl1 ΙΙπoτaλooαι 1::1·01, δπιρ ι.υΧο),ον vi ιδριt!fι χιιιι. 

'1d. xιφ<Xλ'io;; των ίπt tfj; n av't«te:1x'''' _xo),C"v 'ς0\ιl. 

ΟΙ 1:dδΟUxcxl.t οΟδltμωι;; 1I:«,rAδΙxoντo ιiθcιwwιΙCV τ~; ~ ιfινxtk' 
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(Ονιι m ιιδτιτιλ'! ΙΙπαρςιν οδτε ~YωμlV'J; ~Τ2: το!) αώμα.το;. '0 

' Ιώι71jlto; λΙΥΙ: Q~f,u~ .. ti; ψυxιi; auνa.f'a.ν:/;!( .ιλ; αώμC7Ι .. (Άρ

χ~o,. ΙΗ, 0:,4) Y.:r.!. .. ψuχfj ; την δv.&μ.oVΗν .•. a." tψ?:)::rι" ('101)3. 
1i,). , Βι 'I'j, 14). ~Aξιoν 'ItIPLtpyεIa.; δρω; δ.ι δ Πa;;Τ!J.Η. a.UtIX 'ta.fj. 

u ti: (ω;.!ιι π:ι?:ιtι:liμι'Ιο; Ιν μι~ Μ! ~ αι:Ι'=fj αι:\!?: (36) 
φ:J! .... τιu ~ιx6μινo; 6't\ οΙ ~a.~5?uxx .. &. 1j?'Jo~yt') μ~ ... o·ι .. την patd: 
υΧΥιΣτ?ν i ν τ ο Ι; α ώ μ «ο ι ν iθ.χνιtσίιι·, τη; ΙPuxf'j; ... 

Ό ιi5ιλφb; το!) Ήρώοr:;u Φη:ιώρa;; ,Ινα.: τύπ!); απx'ΙΙr:ί; ΤΙ

μ.ΙτΤι:ι;.; χαΙ ouζuytxf), dφο~tώ~!<ι). λ :~:Τ:]; την έπ:~xTιν ixelvηv Ι~χX!}ι; 

xaXt.;.:7t{aIO •• Α yαr:πΤΙαα.; ocίύλην τινΖ, ήθέλη:r1. 'JI:C νιιμl'!υ~ (Χύτήν 

ιi .. oxpo:j:JιI; τιi; περί 1ιy .. μ"'~τ.1ιιoσ Υχμου ΠΡΟ.;'7!:; tQCJ ' I1Ρ.ό5c.u . 
·ύτ& οι 06το; lπεφ~ ",ii tc.v βιiO'(j Ιπω; ι:XΠ cίτ.:έμΦτι την 8Ι.,πο:
νc:r.ν tfjI;; χα:ρδ:ιι; του, δ Φιρώρο:; iπ"ιντησεν ίτrnoτιχώ ταιτι:ι ..a;!fιιτσfι!.l: •• 
r.ΡΙtlψη Oιr.νείν Τι ;ών τολμ:2ν (==- μ;ιtί) <ir:o!~tePE!.,e2.: yυ'/::Ι:ΙX~; 
ι:ιt..tψ ΧΙΧΙ1Ρ1.αμΙ·ιη; .. (' \ρχ . JΖ, Υ , 1). 'ι) ΠaπaΥΥ. ;;ε,/ αΙ~ετ::ι:ι τ~ν 

ιiμiptatG '/ ΙρωτGl: τ~O Φ.ρώρ:ι. xar.t άπονδ:.ιιι α;ύτψ όi..6Χληf-Cίν yυ'/!.I:~· 
Χl8ν~την (αuνc;μνόοu~t τcιΙ; yυνα:ι~Ι το!) Φ!ρώρου α. 37) .• Ι::ν ι Αρχ. 

Ι Ζ, β, 4 6 Ίώπ,πο; d-P'l1yr!tGl:t μ6νον δτ: δ Φ!ρώ;;ι ιχ; cruν{ιμοσι: 
τ!) ΙO _~ αu::ύyφ, ~ μηtρΙ Χα:Ι ~ dw.φ~ ι:ι.ό~;. 

'λΥνοο!)ομν ix τίνο; t G)y χιι.θ' ~,ι.ι1; cruΥΥΡ::Ι:fΙων ΠiXpυι:ι.ιs./ δ 

Π"ΠΙ:ΙΥγ. τι1 π.ρΙ πρωtι!ων tYι; Π(ΣΡ:Jί56~tω; ά.πΙναντι 'tQi} Ιξ «r:Q

χltλύψιω; νόμου λ'Υδμιν:ι. (ο. 38), ιiλ).' ιD; a.ότό; 'κφ~2ζι:τα::, έκ· 

Cfif-u ιiντ:xρυ; βλ«σf'l'jμ!αν. Ή ifpio1.; .. ή πo:pίO?~Ι; μiλισtα ό

'It'ιρξι χα:!. χ cι ). t 'Ι ~; 'tt); edcι; ά.:τ;xaλύψ!ω;., εΙ'Ι1Χ: «νιχμφι6Ιλω ; 

μiτ4w::ιιa:ι; .00 1ν llt.,u ΆΙώθ Γι 13 ~Tjtc.1j i1'H"" .1'0 .n"OD, 
δr.ιρ οτιιια;!νιι .. ή r.GIp:i~O'1:; .Ινχ: ώ; φ .. :i;ι.τη; εί ; προφύλι:ις:ν tc;) 

ΝΙμου .. , &ά: .G)y Gl:U:1t1')pG)v τουτΙ.,τ: χα:νδVΩ'1 cxutf,; πι:ρ:φρουριΤται 
lι Νόμο; άπό r.«Ρα~iσιω; xα:t xι:ι.τ~ύαιω;. Σχετ:χω; π~o; τl%; ιiλ'.« ; 
δ6ι .. ~ν MVGItGIt r.Alov b 8 10; νΔ: aU'J.!xi01l x«t:X β~ω,1'):nII tTιv τlp 

){ΩCα'lj eoθaraGIV" 'J(<<~ .. μ 6 ν ο ν α ιΊ t Ο Ι Ο:;ιιο:ντ2.: '/Δ Τ11'1 ο:.ι;.ιτ 1.11-

pώαtι., δι! .~; πcxp~σεω; ιt Π8ραπΙμπιι fιμά~ ό Πα. .. α:n. ιΙ; 
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Ά605% Σ::ψΧχ. Β'. x<xt N;.!σν~ Σουρενχού;. ΔΌ Κα:Ι ~ μtν ΜΙσνι: 

Σcouρtvχοu; είφίσχι:.tetι μό'lο'l Ιν τ~ qI(X,It(Xa:q: του llcti;IXH. χα;Ι ~ν 

ο:niμεθα: νόι: ιε~ΧHX.,.ωμε'ι τΙ 6π? τοίίτο το Ι!ι'ιομα: xixpuIt'tιu . 'Π 

οε cfAioT) ΠΡα;'(μiXτε!1χ τ.υ Τa;λμοuο εΙ,lι;ΣΙ • Α60ίΒ: ΤζGΨΧ ("lt .,11::19) 
ουχί Σcφ&:χ , καΙ fι π«ρ:χπιμπη 13' . παρ' ιi3cιoυ; μόνον δυναμένη ~ 

ΥΙηι, πρέπει, νομ!ζιμεν, να o:op&wGfj εΙ ; ΔΕ, (χ, διότι lv t!Lu"1i 'τ'Ω 

ο!λί3ι εΙψητα:! τι ιiνXλoyo'l r.p'; τα Ur.? }[α;πα;rΎ. ί,εΥcψε'lιχ, 'Πολύ 

l;μω; μιηριώτερον χιι:Ι εόλlχ6Sστε?ιv. 'EVta::A)1X γινομένη; «ΛΙηΥΟ

pcx'J'); Ι;;μηνε!ιι.ι; το!) 1 ... ~~σμ. '4-σμ. Α, 2 ί"Ο ,',n C·J.1~ '::!. 
λέγει δ Ρ. Δημη δη fι ΣυνΙΧΎωΥΥ) ευp!ax.εt ~δo.Jt!:?.: ('ίΡ Ο'::!1Υ> 

τ" _.OiΥμ'.ι::!'. των rΡ:lχ;.ιμιχτtοι"ι ~ τeι cJ:!,ωμr::ι:τώοη r.σΡ«nΙλματα; 

tot) Ν6μσυ. Etvιt: τοσούτφ .upu το Τ<Χλμr;uα, ι!ι~τι d3ij'/lXtoν ΥιΧ 

ιiνιφιμvlιοχητΙΧ! τ~; δλοκλ1ιρου, Ηλ' ~μω; οεν l'ιθJ;.ι06μ~::. ι:iν έξη

νέϊ.9~ ,"CiU lν aυτφ Τι ιει.:'Χ π~p:.p:<oμoσ t!; την βο':ιληοι\< το\) eCGG, 

Τι οε ci'Jttxp!6t:o: των τ::ιχ?!Χπc.~r.ω'l χωλόε: fιμ!; νΙ: xpoaφίιγωμ~~ 

εΙ; τιΧ u!με'ια: , Ή ι%'ιω ίpμηνε~ιx tc.!) Ρ , Δ1jμη I'.υ;δλιιt; φέρε, χα.

P«ΧΤ~P!X διyμ«τ~y.Oν ουσιι: ειι των aυγfιOων έν ιφ Τ«λμοiiii π!Χιγν!

ων 'tfj; φlΧ'tτοι~ίιχι;, 

πιχριχιι!Χτ:ων b Π!ΧΠΙΙΥΎ , ουΥχlει την π.:ιpB~σιν, την νομσθε 

"ttxt,v χ!ΧΙ 1J9:xijv δfjλ!X δη ιιλη ινομ(<<ν τoi',ί τένcυ;, μ(τιΧ τ~ι; ΜΙ"'

σδριχ;, fιτι; E.rva::t ίρΥιχσ:ιχ χ,,:τ:Χή «pςιι:μέvη τ~ Ε: Ιxιx .. oνΤΙX!τηfι~3ι 

,"pb; ά:'ιΙ:;ιχφ&ν O~:ί.,ω:::ν toCi χεψένc.'ι tfj; rΡ:Χ'~Ι;, fι~~ όποστ="ι

το; πιxpιxμ~pφιAι.,AιΙ; 'tl'J:I;, ~Τιι:~ αι.! ίιφ' ήμ:iν σημε'ωΟεΤσιιι Ιν τιμ i. 
μέ?!! t"U tGU _slj τ.όχ.υ:;, 'Εr:,.:Οή &μ,δτιριιι, ή lr«οlΡ:ι. χαΙ tι 

ΠαρΗιισι;, δηλοΟΥΤΙΧ: u:;b -τ~ι; IΙ: ΙΙΤ'ι; λιεε"".. f'1"i100, ό ΠιχπαγΥ. 

ά:πc.νfμει εΙ:; -τη .... μεν ι τι ιΤν!ΖΙ τσιο,ι -τ~; ει, «λλ' ι!μl9ιι βΙ6ιuoι 6:: 
G! έΥ. "tfj; Έ::r.cΡ{ΙΧ; ΑΙΥΙΟΙ, r.«'j)' ών ~Pό7~η -την ϋλτιν του, τ:οι"ίν

tlXt -τήν σι2.χρισιν, tσιιι; μά:λι·nιχ χα:9ιaτωσι προσεχτ:χον τον άνιι· 

ΥνώσΤ1jν ι Ιγιχ μη unoJtiQ'τI εΙ; σφάλμ«, τιχίιτην την φOpιr) '5μω .. ί 

φώνlXειι~ ιΙ; ωτιι μη ά:χούοντο:;. 

'Εν -ΤΌ αιυτ'Ω "Μ. δι.pf}φτΙoν -τ~ "Ινolί-τ," ". ιl, • rlmIL auy-
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.,~ ... e. •• ('1n\'J' ncιJlJ) . Ιν t1 0""11"\"" ,,' ohoμ .. , 
ΤΙί; 1C.oιwιvloι; δψ.ον δτ~ .. xσtΙ μιχρφ πιρcι.τέρaι ά;Vιχ,l, .... :r,l,i.'" .. &! 

ΙΙΙ., 'l'rλ.τ~ dflit,aι; ί π λ η θ ιJ ν ο ." t cI, Π!7Χ' aι ί ... 't'f β!φ χι

Y'j"'~ hYώiSeu. xal μ!« ! 11 Ρ Q 't Ι λ ι rJ Τ t Χ η ίιποχρΙωαιι;". 

1. κ.,ι il,lfltifl4toιo (Ο' . 39) ίλ~φθη'3'''''' ίχ 1'01 .... Geiger 
• Dί, 'pharisaIr und die Sadd uc~r J (σ. ~3), ω~, Φι; 

,;Iivt.u ~αι,ιμo,φώ8τ,φ • .,. Πp6xιιτιι~ 1tt,t τtj; 11:,001"'1; '1'00 tu 
,.ι«μ.sτ,; ίν -τιμ tiδότ, τοΙ N • .u ωτιΖ την ήμέραι." t.a 'Εξv..ιχηι.οU, 

xa1 ί;ιιι.1~ .δόξC::.., οι ΊαpcηλΤ'ι:1'tt δτι ίΠΙ τ1j~ Κι6ιι't'Ο τσΟ Μι:ψ· 

τuPΙCιυ tns'to δ ·Iεaι~ οι Σό30ΙΙΧΙΧΤΟΙ ΙπρΙαΌι.υ:ιν δ-ι:ι ό Άpxt.ι

ρι~ ώτιω .. ι!σιλθι ιl; 1"Q ιf15υτoy ΙΧΙΙΙΥ Ι." χ.ρα! τα θuμΙ~ιx 

.,ν, ι ... b xcπνΟ, x&λόπτ~ την χιρι:r:U'ιΙοβ6λΟ'J K«.pou:r!C'l τ.σ θι
ιΟ ul ι;,!1τ"Ι; ιb:otpoι"1! δ xlνO\Wcιo, ούχΙ οε ΙΙ. Πι' ιUxo),lcv, αι; , 
'1'1,1,671:0 .... ,. ΠαιΠΙΧΥγ. χαιχω; «vttη:Ι&:1'itι. Και.' .ότι:ιΙΙ; λQLΠΟν δ λι6αιναι

'ώι; Ιδιι νά x~ ηι τα SI.lfltα:-toήptov 1'1 "Φ ΆΥ'. - clIxt 1'1 't1 ιιόλ'Ω 
ut« Πoc.ι:"n. -πρ!'ν ~ δ αρχι.ιριU; ιlσδύi1Ό ιl; t' ·Ατ,ι;ν .Giν 

'A-y<wv. 
rνtιatOν δτι ~ Πιντηxol7τJι πιxvηyuριr;ΙΤ<ΣL, ώι; ωι το δνομ" 

δηλι:ιf, 'tU ""ιντηΧΟi1tj ι!πό το'1 lli rχιι -IιμΙp~. Κ::ιιι. ~ μ1ν 'Εχv.η

OΙ!t. Ιcρτiζoυσα; πivtatι την ιiνMΤ\1.atν tC{} .χ:ΡΙl7τι{} fιμip~ Κυριιι: 

χ1, ΙΥΙΙ χαιΙ την Πιντηχοστην τ1J oιlIt1j fιμΙp~. Π"ρ' ΊaΟΟι:ι!οι, 

eμω" orttVI, ΙΙν Ιχaυσιν fμίρα:ν Φρι.,.μΙνην πρb, Ιopταιaμιν toQ 

ΠΜχαι, tl) 1'φ4τμ" διcr.φΙρu, χα;Ι ιiνεφυη l,ι; πιρΙ την Ιρμη'lιίιιν 

το!) 1'1 ΛιvfΤ. ι:r, 15 •• K~ ιiρillμ'ήσιτι δμΤν «ΤΤ:ό tfjC Ιπιιύριον 

'των 0'cr.6διXtaIν .. ,:Κ:CΙΙ ο! μ1ν ίξCΛ&μβGινoν τb οι σα;66it<fν" xa:t« την 

..,νιρη t1)c λ!ξιωι; Ιννoιaν, χιιι διετι!νοντο δτι δ δπολ?";'Ιl7μο, τω', 

50 ΜΑν πρiπet '11 "(Ιγητ", «πtι τoCΊ σα;66iitc;υ, l5πιρ !πιτιU τφ 

~... οι δι θιωρoOνtε; το ":Ι t:' ιlι; δηλωttχbν π!iΟΥj; !ο;ιtfj; 

("9β. ιδιiιp. 24, 32) έννooO~ι ~ν πεντηχο.,.την ~μΙρα:ν ιUθb, ά:~ό 

~ dfx,lc τι& ΠΜχαι. Έχ τούτου ITtI>;a;t lSτι οΙ 'ItpG)tat ~yoν 

'" "YtηXOI7την, ~τ~ Έορτην tG)v Έβδoμιiδων, πlZvtοt. xι,tτ" 
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Κu~ιa;χή'JJ έΥ Ψ δ~~ του; ιΣλλου.; ~ ι~ρτη ι;&υτη ~δ6νιxτo ν& 

αuμπt:JΤΙ xa;l. χσ;t' a.Ua;; fιμΙpι:ιι:;. Έχ τοΟ Μνονισμ"σ 5μιo~ το!) 

1ιμΙΡΟ),Ι:ΙΥtοlJ r-po7jAGev 6τι ή Πεντηχι,οτη ο U Ο έ 'It Ο 't ! a:Υιτa;ι xa;ti 

Tp!t'jv, Πέμπτην )l.1X~ Σ ά. ε 6 α; t Ο ν (ni~Jf t-I1J Η'). Ό Παπσ;ΥΥ . 

ιιύτΙθ~ ΙΥ6ησι λ:σ;ν ι2τ,λω; το To~~rμ:ι: M~ άνΤΙ,(Ρiflων συΥχιχυ· 

μΙνι::ι: 'ti ιiλλα:, προσεπ:λΙίΙΙ 6τι χ:ι:τό: τι.u; Φχρ:.,ι:ιι::οu; ή έαρ.η 

Ι π Ρ ε 'It t νΙΙ ι!Υηtcιι ίν 'fιIilpq: Σ ιχ 6 6 r! 't Ο u ! 
Ή ΜΙΎχιλΗ6 TιxtivtjfJ I:'ya;: μY7JμετΟ'1 Ιστορ:κΙν οΜεν Ιχο.,ι 

καιν" ... μιτα. τοΟ Tr.ιλμoυ3(*), tfvι:r:t προγενΙστερο'1 autGV κα.!. eewpef
'tGtI Υηρι:ι:μμέ"ον Ιπί ΉρώδοΙ,) 1) τφ 50 πεΡ!Π~U μ . Χ. ''Arvwctov 

ίιkν τ~ vuv σlι)ζόμενι:ιν ι!νΙΧΙ το 6λον Ipyov Τι Ιπιτι:ιμή π?ωτ.tύποu 

ι.τ :vtotLpou' ΙΙΙν αυλλέξωμεν τιΧ ipa.IiIJI'xιX χωρ!α; ",ων ί5ώΟδχσ; α;Ο · 

'τ~; Χ!Υιι.).ιχ!ων, μ6λι; ιiΠOΤΙAε!τα:ι π!νιιξ έχ 40 στίχων, Περιλιιμ

Ηνι, οΙ δ πCνιι~ οίιτσ; σYjμε[ιιαιν 32 fιμιρων 7J ΧΡι:ί'/ιΧώ.., πιρ~6 -

δων, χ,αιθ' a; ~ V'l)att!Gt χιχ: fι έπιμV'l)μΙauνσ; τιι.ε'tη ιiJt:t'(GpEVo..,ta~ 

δι"X~ fιp!X'IΤO ν!xr.ι:; δτε μΕ.., 'to Ί'ένο; 5λον χι;ι;τ:i', τω,} .iλAae!NWv .. ο),εμ!

ων, btk ok ο! Φιt.~~7r.ι:~Ό~ Χ7.Τ&; tG).., Σ7.?Οσuχ:tίων. Τό: δ :~ίiιx(1 χεφu:ttιt. 

Gtutfj; ά,ιτ:..,τοιχοσσ: προ; tai>; μfινr.ι:; tGu ltGu;. Το !:,toptXG.., '(ΙΊ'σνο; 

μ"'Yjμονt.Uετr.ι:t π~ντoτε οι' ο),ιγίστων λ!ξιων εί~ ά~(1μαιϊxfι"', ω; εΙ· 

πφε.." γλωσσι:ι'l' ά), ),α: χαι.δπι'l tfj; σlχην 1ιf1!IίσλoγΙoυ βΡ(1χε!«; 

ς;7]με:ώσεω; [ϊoEt%t έχτ,τ«μέ'/η, έ'I~Oτε οε xr.ι;Ι ΠΟΑuσέλΙΟG; εΙ; χΙ:Χλ

),ιεπi'j έ6pι:x~·x1)'" γ),ιίίιJ1a. ... 'tc;Iί όΦιγ6'1GU t:Jnou d..,2:".uξ,;, ijtt; μ&:.

),ιστι:ι έ~εyxoμέ'Πj t?1;i r.ρσχεψένGU Π&fίΙ ι!ncι l.,tt\l ξτε οιιιτρί -

6ει. το')το .0 έτερ6Υ),ω.,σσν atGtxtfo", ά~x!: πρσUιλω; ε1; μιτι:ι· 

γινεατέΡΙΙΥ Ε:ΠGΧ1)'" ΜΙ ά;ποτι),εΙ, tiι; ί'ινσιΙ νιjν χιιΙ b ~μέτερo; 

ά;ναιγνώστη., .ό: σ Χ 6 ), ι α: 1i1; .Ον ά-ρχ«Ιον π(..,ιt.xιι, Gόχl ok 

r λ ω σ σ &: Ρ ι ο ν, ω; .ρΙ; (σ. 40) ΙπιμέΥ!Ι λέγων δ εuι.cnμΙ'JC; 

(*) Oίi~ω; εΙν;.:: ιZfLJH?O; ΙνvΟΙΙΙC; -ιi 5."11 π:ιιρ:ιιπψ.πη <ri\"; 47."11. σελ, 

ινθ:ιι ή ΜC(Υ}χlλλiη lΊzά:v1ι~ -:::tρΙ.,.,αιτχl ώ; -τ-ι-ι~μ.1x το;;! Ta.).fLoU8. 
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na1CGlrY., XGl,..m~ μιτιιφρ&'.,.ιιι; τό: glosse x«t gl058. Κor.Ι τοΙΊ; ΠοΖ:οΙ 

Q~Arn δτ, ιiλλι:ιι τ"tιτa. Χ!1Ι ι:fλ),or. τ« glossarium χι.ι:! glossaire. 
Άλλ~ xιx~ tά δ:' ίμμέ:rc.u ί.ooCι λτιτOΙντι:r. ix -1ι; Mt'I'xtAHe Τ««

νtjθ ΠGιγεμtΨfώθr,σ:ιν άτυχιίl; ur.b tG!i ΠaΠ«ΥΥ .• τα; πιρΙ .. ρ.,τ,ων 
χα:: Ισ:ΤΙΡ,'ιώ', Gιn:liιν (~ . 39) μVTjμ8νιύ"r.ο:t Ι,ι a::Ιττί τi'j πρώηι 

,:,ψ:ιτρΧφ. ':0') Ιν λ6'(φ ϊ.Gvι'lμ3.ΤΟ; )(111 cίίιχl G! Φ~ιoIIΤo: ίηυ

ρ{Cο..,τιι Ζτι u την O!Xr.:!i'ITι'l ώφειλο'l 'ιΙ::Ι Χl1τι:ι.66:λλωJΙΥ ΙO!cιιτέp., 

.! Ίcφιχτ.ί!τ:ι, χ.,1 άνa:Υχιιιοτιχωι; .. άλλ' :in' ένα:ντίο:ι:; (ί~ Σι:r.oo{,. \,I 

xsrc:~ o:ttti'/G'IfO δτι 'tTι'" χcψ'ηίa.ν ir::;.tr.t 'ι.χ avιV.ι:ιμΜνωσι'ιΙ ίε,ώ· 

Τ~. ωJ.~; ir.l μ~or.·ι ιf.λλ,,; ίΤο:' ouc Ι05~.μ:iί;:ι; y.c:l tu.).c; i .. 1 η:;:&:

χo'ιlΤ« +ΊμΙρ:ι;. οι Φ"ρ:σa:ΤG! ό:xρ:€ιί!; ένΙμ:ζι:." δτ! tb npG; ι:ir:6χτη

α!ν to':i Μμι:ιιτο;ι; ΧΙΙf,μiX εΤορ;:πε νά. ',ι::ι:μ')i,lητa: έχ tc;O l'J tfi il:ΙC'" 

&ι;σσ.υ~&O τιιϊ) Ν«(ίσι δπε? έτrλΓιρ"ατo έΧ Τfι; ό"ό πσr.ντO; αρρενος 

ΥΙ'ιGμ!"1'); aU'It:ay-opi; 'tou ~μ:σαλCι;.u. Πρ6. "ρο; τo~τo xσr.\ M~>:;ν. 

Σ(X)εxιxλtιμ r, α:. rνtlη:'ζε: χ:ι! b Πσι.r.α:n. δτ ι τ:1 Ιν aU. 40. ~ 

Trt~t Tα:μtι'3 ).I'(Gμι'l:ι ε!,,:ι: 1;::Ι,l:i)''ίφ:ς των 1'1 tfJ -:Ψ:ίTjΥοuμiVQ 

ι1pημf.'1ων, ά.λλ:l χ«τ:3. περίιρΥι;.·, τρΙ;:",1 λΙγι~ "rιν δτι το δ).Ι;-

1t4ojτωμα: έ&:Ιιτο ιir.o Τfι; ά. μΙχρ: 1:1';; +Ι . tQO ΝησΧ'l. ~Oxι, άγα:ΟΙ, 

XlItO: το xpc.'J:XGν 'tc.Oto ε:i"Τ7jμ:Σ ιXr.ayopr::JO'lta: ντιστιΤσr.ι x:tl 

μYTjμ6σu'J:Ι r::, ":Σ~ηy\,,?:'η!~'1 'ttj; .iνωτέρω tl).t-:oupytxtj; lP:Qc;; 

x'J:l τη; v!xr;; τω'ι ΦΖΥι>:;a:ω·ι. τ~ oc δλοχα;,jτωμσι. Ιτl),ι!το Χ cσ Ο' f -

χά σ τ ην :i'lιλλιπGJ; οι' δ λ ο 1.1 Τ Ο u l τ 01.1 ς;. 

TfJ 1 J.'j ΆΜ:ρ xσr.l "ί ΙΗχιστα; '(!'1ώσχοντιι; τfιΙ; ί6ΡιΣI.OAσ

γΙα; γνιιψ!ζουσι\l ότι G( 'E6pll!cί! ίΟΡτiζGuσι το Π ο υ Ρ "ι μ, εΙς 

ιX".iμ~VJa!'J ttj..; Ι;ΤΙ ΠιρσοχΡ:ΙΤ!:Ι; λυτρώσεω.; του "(Ινου; aπο των 

lr.:6ι;.uλων tc;u Άμi'l, 'Περ! είίΙ δια:λ«μ6:iνe.~ δλΙχλΤιΡΟ,l το 1'1 τ~ 

Π. Δ. βι.~λ!ι;.ν 'ttj; Έ~? ΤΟ: Ur.~ Πιιπσ.n. (σ. 40) μVTjμοvιu6-

μεν,; ιiν:iγGνΤ2Ι e.I; άJ.λ'1" ί::?τΤιν 'ttj; 17.η; 'tQf) IJTιvb; • Α1Η:ρ. Ή 

ΙχΟc,σ'.; Βιισ:1Ι!:Σ'; (lτ . 534.0=1580), ην Ιχω προ ΙΙφθlZλμων, φΙ

ρει την ίορτην ΤΙΙ:JΤ1ιν ιbι; 30. ην τ~ς; σιιρ!ς;, οίι;.ιΙ οε 33.ην ώς; σ-η

μι\οΤ δ lloι1tιxYΎ' 
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ΠερΙ 'τ~Ι; χα:θα:Υι&αιωι; ~τιι; oπap&yl!:tat έχ. 't1jo; t •• ,f1{ tfiv 

[ΙΡiω l, ~ β'ο πα:~ι:zπoμπή (α. 41) εΙ; 'Hacι:Ιιxν :::F'. 16, 17 ιΙν«, 

ιIaXOOΠG';", οο?6λω; δ~λ«μβr:r.νόντώ\l τω,ι χωρ!ων τοότιο'! πιρΙ τοΟ 

προχειμένι:ιυ . lltpattipw 0& δ λδΥΟ; οοχΙ τι!ρ! +ιrιo:σμi'ι'ων πpι:zyμιi · 

",ων (:Epc71v αχεuων {σω;) , άλλiι πε(Ι Ιερών βιl5λίων (&&:χρισιι; μι

τα.ςυ W'ψi1 I~rι, καΙ Oi'Q;'1 ':3l1) l[La,li 'Ια:Ο2ημ Δ, 6). 
Άνtξ~γ'l)τoν ~ε 6τι Ιν τ~ πιχριχt:i~ει των tx 'tfj; ΜεΥχιλλ«9 

Taivηo είλrJμμΙ'/ων τοίιτων foptG:ιV δ ΟΙ~ΤΡ:~οrΡ:ifΟ; ΟΙ." ΤΤιρι! την 

σεφ;;'. του μηνολΟΥ!ου τιθίμινο; Mapxto6:i.v Χ(ΣΙ Ta.t15ι:zte μιταξυ 

Νησά.ιι XiXt Τaμμοίιτζ, χιιΙ ι1Iσιtότιa; Gtπορον πω; ΠΙP~ μδνc.u τι!} 

Μα:ρχεσ6ά.ιι λΙΥει. δ.ι αuμ,,;Cπτε: μιτaξ1J 'OxτωΙSp!oυ )Ι.ιχΙ Νοεμβρίου, 

i.., φ χχτ' a.vάoAoyol, -τρΙπον ά. ... τι:iτο:χο(ισι ΜΙ (ί( λoιπι'J! σεληV!.(ΣΧQΙ 

των Έ6ρ«{ων μ~'IΙ; πρό, tGU; νtωτέΡΟUΙ; . Δια:τΙ ) οιπό'Ι Κισλεlj:::::ι 

Δ,χεμ'5{i(Ψ, ΆίS&:p==-MapτΙψ, Τι~tΟ=Ίι:r:νΟlJαΡ!Ψ, Τα:μμοuτζ=-'Iοu

λiφ; (σ. 40, 41). 
"Όλω; 11; λo'(α:~!α:O'μόν τοίί ot!lτp~Eίo'(p,i:pou στpέΦ~ιτ! τό e:xu~ 

μα:στ(χόν 't1'j; 5.1); 1':apa'(pιX~oI) (σ. 41), ίΜτι συδiν !λλο ~ tb 
ά:τιλk; x(tl ά:σΙΖ:ρε; 't1'j; ί!:χ:ρ;ι:Χσιώ; τo~ πρ6χε:το:: έντa~θ3: ι!~ιoν Oιxu~ 

μl7σμοΟ . Κιχ!. ί!:χεΙΎο; δ άνιχντ/Χ;:6δοτο; μ έ γ ; 

Π3:Ρ2πέμr:ων εΙ; GCigCf, Gcscl1ichte, 143. δ Π:ΧΠΙΙΎ'(. εν 
σελ . 42 μ'ιημονείιει τ~; "έχ. .σl) σΤχοΙ) το!) 'lJρώδι:.u :rιΤα:p(σ,ννηι;. 

θu.,ctΤΡb; .~; ΆλΦlνορ:χ;, έΎYoν~; τσΟ Ήρώοου 'IPX!1νoO~ ~ΤI; 

iΧϊ.Gί5ώ'l ϊ.~:'jC:Jμέ'Jη tGb r; «ΡFενα:; χλTJΡG'J6μσο;, ποφέλο:Είεν ΙΧύτη την 

"ι'(εμιιν~ ιx'l, ώ; χ).Tιpoν6μr.ι;, μεΤΕ'5Ι6:ι:σl ΟΙ cιόττ,ν χ/Χ.δπιν ο!&: τοΟ 

σuζίιΥΟU ε1, τ± τέχ'/ΙΧ τη;". Έν.1Χ119ιχ ΠΡ6χει'lτιχ: r.oAλιX 't1'j; φα:ν

τα:σ!a; ιiΠQχu'ιμι:r.τα ... Mι:r.pιά·ινη έχ τι;.ϊ:. GΤΧΟU τοΟ 'ΙΙΡώ;οu" οΥ

οεν σTιμo:~νlι έν τ1l (στoρΙ~ , GιόΡΟωσQν It; "Μιχρ:ήιμη Α'. σίιζUΥΟ; 

ΤCιίi Ί-ΙρώδGU" ('Ιωα. Άρχ. ΙΔ , ΙΙ, 14, 'Iou;, r.6λ , Α, ιζ, 8,9). 
Ήρώοη; ΎρχΙΖ'ΙΟΙ; ι[νιχι πp6σω;τCι'/ άνυπι:r.pxτ:ιν. Ήρώ?Τι; χαΙ μόνον 

'Ηρώο!); ώνιμιΧζι.-ο δ πρΙ', με'l ώ; τιτΡάΡχηι;, uστεpoν δε ώ; 

ΒCΙoV,IU; cι.ρξ<:t; tfj; 'IOυδalIZ;, 'IooυμaΤo; ων τ~ yέ~,. 'l"fχ"ν~; 
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εΙyι:u ιιλλο; "νθρωπο;, 'IOU01XfO; oίiτo; xιxt 1χ τοD ~Τxoυ τΦν 

Άαμον1Χίων, 50ΤΙ, ιfPX0Y'Co; r.:oAn~xiίΊ; t"σ Ήρώοου xα:τεIx.~ν αύτό; 

το «ρχιιριχτιχον &:ξΙωμα: . Ή <I~ω μνηQf!εfσα: Maρ~&:μμη οόοένι:ι; {φΟιχσε ν.χ 

ίξονtώσ'Ό χλΤιΡQνlμον tc;!) θρ6νου έτιρoθoι:λ~, οι6τl δπσπισοDαα: ε1; 

ύποψ!ι:ι;ν μοιχεlιχ; εΙσήχθη εΙ; alx'lJY παρ&: τοΟ άνορδ; τη; ΉρώΟοι. 

χαΙ Ιθιχνιχτώθη Ιν τ~ i1lμ~ -::1j; ήλικ(a; τη; ('Δρχ.ΙΕ, " 1 χι:ι;l le1j;), 
οΙ δε υ!οΙ oιu'ti'j; • ΑΗξανορο; χ!ΧΙ • Αριστόβουλο;, &ύμa.τιχ των ζη

λοtuπων μηχιχνΟΡFιχ~ιtίιν τοϋ Φ~pώpι:ι;, 'tf); ΣΙΧλώμ'l); χ:ι:ι τοΟ Άν

Τ~Π~ΤPOυ μιτΟ: rtoλAr};; ir.oo5u'lou; ΠΕριπετε!ιχ; έστρΙΧ'('(ΙΧλΙσθησα;ν Ιν 

t'fi eIpx't'jj ζωντο; κιχι χελεύοντο.; τσΟ πιχτρό; . (Άρχ. 1F, Iαt,7, 

'1000. π6λ . Α, χ,, Ο). που 1,0IπΟ.., ήΥιμον!ΙΧ με:ta.61!$aσθεrααt εΙ; τιi 

τέκνα;; - Ό Geigor δεν ~au'llXto v:i &:pu~ άλλα.χοΟ tri. Ιν ό-,ιδ

μ(:t.τΙ του «-,ι.χφlφ 6μιν(:t.· ~ (στορ!" :ου ά-,ια:μφι6όλωι; ΛSyι~ r!Ua. 
Τ! Ο'ημα:(-,ιιι (Ο' . 42) α:υτο το .. ΙπρεΠΕ π Ρ lU τ ο ι; αότο,; ναι 

όπι:;σtij την xεφ~λ~xην Π/Μην .. εν Ψ δ θα:να:τοόμενο:; ητο ι t :; 

χα!. μόνΟΙ;ί 

Έ-,ι σ . 43 ciΠιΣ:.τεΤτat μ!ΥΙσΤ7) οεύνοια: Τν« xaτ«νoη~ δτι υπο 

την ιpp~1tv .. α1 Φ.χΡ1.σα:Ται άξον:r; τω-,ι ένιρyι~ων α;ύτων εΤχον το 

OeoxplXt1.~bv ciξΙωμ:r; .. ύμεΤ:; ln:rtl (sic) μαι βlXσlλιιoν ίιρ!iτεuμα: 

χα:: Ιθνοι; !Υ1.0ν" όπoκρύπτ!τα:~ ~ εV'IQια: δτι κα:τα: την αΥρεσιν tIXV · 
tTjV t!i τω-,ι [Epiwv ώφειλαν να: επιτ!λωσ~ν ι!lπlXντι,; ο! Ίσρα:ηλΤτ(t.ι, 

κι:ιΙ ώι; έχ.ιΤνοι ν&: τηρωσ:ν clxpI6iO'tcctιx τον νόμον, την Τωρ&;. 

Ή 1jμετέρlχ δμωι; μιτριότη:; οε" φO:iVl!:t να. iννO~O'1J την πρώ

την n'.tp:iTfi:r;tpGV τ~:; 4-1.7); σελ. Πο!"ο; εΤνιχ!. εν τφ πρωτοτύπ!ρ δ 

01'0;, ον δ llIXn:r;yy. μeτlχφΡ%ζε: π Ρ ο τ i σ ι ι;; Τί έστ:ν ή 

.. o:cιφopO: ιιι; 'Ilίν τp6π~nι τοο θιωρι!"ν την tttxp:ioo:rtv ιίι; την Et'lXp
μOίfιν .. ; καΙ αύτη ή παρα:χμη τοο Ίουοατσμοl>, η:; ΙνεΧ4 δ Ίώ

!Πjπo; δεν 6δ1jλωσι καθα:ρΘ; -τιχότην την OΙIXφopι:iν; ΠεριμΙνιίμιν 

ν.χ φωΤ1.'3θωμιν, &:φ' οδ τρ!ψιχντε; έπ~ τοσ.,υτον tou; οφΟιχλμοόι; 

μιχ; μένομιν ιΙσ!,:!. εν τιρ O'x6tEL . 

Σελ. 45. Ή oπιxtptIi: τοΟ ΆνΤΙΥ6νοΙ) μΙ'tΙΧΥΡaιιtτ€α: ro"...tatt 
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Σ ω Χ ώ οι\χΙ :Σ (Ι χ χ ώ· ίν Β'. ΒfJισιλ . ΙΙ, t δΙν ίιlΙ:φχιι Σcχ

χώθ, δπερ ιivuotc;tXit lInwc &1)ΠGΤS προ; το ,",:10 χι.ιΙ ,όχΙ ΠΡb; 

το 1:11C'. Ό ΆνΤ!Υονο; t'jχμιχζll.v Ιπ~ 't'j; ΙλλTι'I'.x~; Xl.lpta:p 

Χ ί α. ~ ουχι δ 1.1 ν α; α τ. Ι α:;' δ Ιτιρο; 'tk)V μιχΟητων α;υτοϋ Ι

φερεν aA'JvtxώtιItov δνc;μα;~ Β ο η σ ό Ι;. IXToα;ντGΊy )(α:Ι παφ' Ίω

cτljπψ, ουχι QΈ R ιχ Ι θ ο ι; (ΜΙ π«ρι;ξύτονον !), δπιρ προΙx.u'~εv Ιχ 

χαχ'!; ci:ttco6aew; το!) λιχτιν:χοσ BoethIls, Τι Β a: Ι' t ο; Ιξ «μ.t-

06~oυ «'ι'ΙΧΥνώαεω;. 

ΔιιχτΙ το L:Ι IinoδloItιxt μi:ν ωτιν:.στ!. 1.1[6;. Ιπ~ των νoμo~ι

ο!ΧaώλlDΥ Ίηaοϋ χαΙ 'Iωcτljφ, εΙ, ';';2vτα; δέ ti !λλα; μίνιι άνι:-μτ,vιΙJ
τον, ΒΙν ; 'rr.iρXtt δt.«φΟΡi μετ!Χξtl τo~ 'lωat χα;Ι το!) 'Ιω
cτljφ, xι:tΙ τον μεν χιχλιΤτιι: Β Ι v ΊωΙζερ, τον δi u Ι b ν 'Ιωχαν!ν ; 
·Επει'tΙΧ τ?! πρG.lτον δναμι:c ιΙνα;ι 13μοιον ε1; dμφc,τΙροu;' ιiμ:p6τερoι 

Χ«λοσντιχι Ίω,π ('01'), ουχι Ίω7έ χιΖΙ 'Iωιτfjφ. xQt.~ lουτω ΤιΙυ; 

δycιμ~ιτ.: χα:Ι ύμεΤ; ί', σιλ. 7.lJ. 
Ό «πδ Ά,"6~λωy '(~, l'α:),ιλα:{~; ΥqιGSιa:i11tl1λο; Ιx~ιΤτo 

Ν Ι τ ά r ouxl Νάθ:ΙΥ (Άδώθ, Αι 7), b ;;α:τη? tc;O Σ!μωνι;ι; ώ'J:μiζιτι;ι 
Σ (χ ι) α: τ ά Χ, ούχΙ Σ & τ 6: χ. - Σ ε μ 6: t ι:ι; Ι!Υ:ι:.t '(paμμα:τ;χω; 

Q;OUyCΙtc; ... • ι/πΙ Σ ε μ cx t α:; ~ μΙ).λΙ;ΙΥ Σ:χμatα:;. 

Δια:τ! Σ cι: μ μ cx t, άφ' 01:ι ολ!Υφ ;;(I!v s,I;:It& Τ α 6 6 ιt f; τα

y{σιr.τι δμοίω; έπΙ τ~; πιχρι:ιλη'(oUση;, αι; οΙ 'EOpIXTtJt άπαειr.Π«σ1j; 

Τ~; oΙxoυμiνη; . Ό Χ: λ λ k λ ο&; γΙν" Ί λ λ Ι λ, _b ς+Ιτημα: ΙλUOη 
άλλα:χοο ' άλλΔ: πω; νΟν δ 'Ιλ 1.Ελ λiyεται i λ θ ώ ν ι/; ΊιρoυσlXλημ 

xat dxμiaGC; πιρΙ tb 40 π. Χ.) ίν Φ ίν σ. 14.~ δ ιxutb; τυ'(χά:

νει 1x Bα:6υλG'.ινo; μιτΔ: των 'Ic;υ?α:!ων έ π α: ν ε λ θ ώ Υ j O€ Ίου
oOtroι, ~'(oυν μΙρο; Otut6)y, έ π ιΖ ν ~ λ Ο cι ν, ι1:ι; ύr.ιμτησα:μιν ιiνωτέpω 

(σ. 53 τοΟ πα:ρ6ΥΤΟ;) εΙ; ΙJ'ΡQuσιΖλt,μ τφ 536 π. Χ'ι ιτι ιε.διθη 
tb ΠΙΡιλiληΤQν διiΤCXΥμcx 'tQO Κίιρου . - ουδοχμοΟ «λλ06: ιiνΙyνωμι" 

~tt δ Σα:μμ6:Τ Ιχ,"ημ&τισι μαθητη; τo~ ΊλλΗι aλλΔ πιι.ντα:χοΟ Ifi
ριτα:ι (Οδτο; ι1:ι; O'υy~ιλφo; 'tQO πρώτου. "Αντιχρυ; δ' ιiντΙβεΤΘ; 

"ρό; τον ΙaτορΙι:ι\l χι:ιΙ npb; τ~ ίΥνω-7μίνον jtp~O'J ~θo; τ.Ο Ίλλtλ 



tty(U δ Ισχυ~~aμδ; τοΟ Π«;;«n. 6τ~ ή σ7.0λή .ΟΙJ ~reν!qα;tι; μΙ. 
χ ρ ι .. «[ μ ι;ί t ω ν ,.ρΙι; του; αντιΟι.ξaσντιχ;;. 

Χα:).α:χατ).' Μοσέ μΙ Σι ν οι: t. Δ:iI; τώνπΙν.! t"utlι,lII 

«ι:έδωχι.ν δ Πι;r;πα:yy. (σ. 46) 't:X; tpEf; !ιβρι;ι:κaι; λί~I!1.; l1ρ.,n 

'.)'DO i1ΙUOI, αϊto.νει; ιir.ο!Sοtέ!Χl: Άλ~χώO λεΜω'1Ι μιΣ7Jjνi%t. 

ΚΙΧΙ έπΙ μι ... 't1j; πρώττιι; πιριέ;ο;εσι,\Ι έ ... οΤιμ σφiλμιnι χσ.Ι έν t1J 
ιiπο?ό~ε: τοσ Ίεωυ! xι:r:Ι 'lλλέλ' έ-, δε 't11 aευτέ?~ Ο'lJvlτlχμ! χ«\ 

Ιχώρ!σ! 'tt,v πρδθισ,ν λ & tir./i τοσ xup!OIJ Μωσt. Έν til έπομέν'Ο 

λΙξι~ μιΣσηνir "!P~ΙΠΙ7ιν «U!h; ι:; &:μ&:p"Tιμrι τοΟ :ιιιτ~O .!5~1JΙ;. 

!tlι:tl δΙ ΨΟτ;) ϊΊΙΙ'Οί rn::l.,n ΟΙι.1τι%ξειι; .,νέ; νι:;μοθιτιχο:l δ:εσπο:ρ· 

μένιχ: ,~δl xaxEtae έν τφ Τaλμr.UΟ χ«Ι ψιρόμι'ιιχι ώ; Ο:ίΗ. γμιt'tllό 

ιxιιτoCΊ τοσ 6εοο ι:ρδ; τ~ν hIwl.l'3fjV οοΟέντα: έπt τοΟ Σι\l~, i'ιευ πα;· 

ριxnελίι:r:; ν::': αuμπφλ'ljφΟίiι"ιν ί-ι τφ Γpr::ιπτψ Νόμ",. A~τιx~ _πο· 

ttAouatv, ώ; If~:VHr.r:t, .GV 'Itup1jvGt .1;; '-'1ψ:ι:36aιω; κ~ι το x~ψo; 

c:r:utι'Uv ιυ5εμ!αι ... ε .. ιτριπι ι ... τιι;!; .αλμ(;υO~xιxΙ; αχολαΙ; αuζ~'t1jC'\V 

Χ"Τ' ιiντ'θιαιν προ; τιi, !λλ";, Ιφ' ώ., ~Jaxa:io ή Ae1'iirJMι'(o; 0:"
λιχτιχη των ~:;r;5Ι)εvωv. την δι2.xp~σιν _ιιύ τη... :i:μιληθι.fΟ'C:Ι:'J ur;b tou 
Π<:ι:;;ιχη. lχι~ tv't!lίbr.r: δ «ν::ι:'(νώατη;. ... 

'ΙηΟ'(;I}; δ u[b; ΠερχχΙιι: .1); 45.η; l1.λ. γ(vετ~ 'r(;:to~&; B~γ 

Π.ρ"χΙ«; εν t!j 47:11' iI Sk δι«φορα: προχuπ'tιι πιθ«νι'U; tx τοϋ IS.: 
δ Πι:t"O:ΎΎ' iv'ta;u~a; μ1ν fAnr.r:'(pirpz: ιΙξ Ευριιιπιι:ίο" δ~«'tηροuνtο; 

ιl'tΡεπ'tr.r: _α: ΠΡ.τ6tuπ«, ixar δε i-e Ιλλου μιθιρμηνιύοντι:ι; εΙ; 't«; 

χιι:θ' fιμιtι; γλώασ«;. Άμ,ιtοι.iντιuσι ;; _OΙCΙ:ίίτη δΙν iπιτ(aπιtr.r:ι 

εΙ; xp:τιx~γ tι fO''toptoypi,ov "ξισ'ι .(;u άνόμιχ.ο;. 

Όρθ3ι χa;Ι άριστα; .ιJ: έν 4 ί.1) σιλ . λΙΥόμινιχ !5't: δ ςpr:ΣpLι;fΙXr

Ο"μο; χr.r:τ~ντησ& να: ιΧπον!μΌ ... λε!(;ν::ι; βχρύ.η.ιχ .. Ι; .. i; i-ξωτερι:<ά; 

π?iεει; Τι εΙ; την Ισωτερ:Χήν λιx-c:ριΙιιιY" αλλ' ώφε:λιν b Π«π«γγ • 
... a προ.19έO'"Q IStt 4ρxfιθιν iI ιιΤρισι; π.ρΙ r,ολλaG Ιπ?ι!'(το χα.Ι _ην 

ι1αχησιν τ~; αρ!τ~;, ~ οε ΙπΙ Χριστσσ μιηφη a;ut~; έλέτχιι την 

μιtάr,tωσιν έχ τω ... π~a:ων ιΧρχων. Ό '1ησοu; μΙμφε.aι .iίν 

Φ"pι,lίIi'ων W.e!fat. χαιΙ πο:ριχψ:)πά:ι; δμο!«; Ι~ι!.,ων, x~θ' ών ιςr, ... 
• 
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τι!ροντα ΟΙ 1tpocpfj't'ιx~ 'Hoa.ta:; Χ21 'Ιe.ριμ(ιχ;, 5't& δ λaο; του 'Ιαριχ. 

tjλ εί; τ:1ι:; OU:Jl?;; Χ,;1 πι:tνηΎύρει; ίπ~νιxπιxυδμ;νo; ώλΙΥώρει -τ~; 

-τιμ~6τητo; χα! t1j; διxιxι~oύ'lTj;, ΤΟ (εριχτιχΙ" .. νεψα: εΙχεν α.i)θ:; 

ίπιχριχτήσ-ο έν Ίoυί5ιxΙ~' UT."O άλλον τύ .. ογ 'fCoHtίl των .δ,ε φ~

ρισι:ι:!ιαν ήσα.ν σΙ ':i:ομ:tο).~τ?ιχι των «?χιχ{ω'ι χρδνω'ι • . 
'Εν σελ . 49.'0 δ Πα;ΠΙΧΥΥ. λέγει δτ~ τω,ι Σa?ί)Quχ\1lων ~ χρ!α:; ήτα 

cr.uatYJpx, κ/Χτ:k τον fpιxr.tb·' Νόμοll, Q'I μ~νo'Ι ιiν':::Ύν-»p:;<1ν. Κσ1 «
λ1)&έ; μεν δτι χσ;Ι δ Ίώaηr.ο; _~ α;ut::Ι: λέ.γει, κιχ! ημεϊ; .ουτο 

πιχρα?εχ6μεθι:ι: εν το!; χιχ&' ΙSλoυ, άλλ' δ Ποιr.::ιπ. i)":ΡΡΙΧζ6μενa; 

εντιχυθαι: οGτω; ιl:tολύτω; ),ησμονεΤ ετι (σ. -1.2 tQIj [p"(o'J του) ιir 

Σ.30αυΧΙΧΤQΙ .Ον μ~Ρtuριχι Βατι; ψεuοl'j χιχτΙΧΟέμε'ια; ~θελε Υ!ηι πιχ· 

ριχ!τ:ο; θιχvιχnΧfj; χa:tιχcίΧTj; άθώr:;u ιΧ"Ορώr.Ο1Jι Εθ,ώρουν ιiξtο\l θιχ

\I:Xtou μό\lο\l έν 'δ πιφ:r.tώσει ~ άr.Με:ςι; Τfι; Υεuacμa;ρτu?:α; ;;pGE
xur.tE μετ:Χ την f:XflAt,t·I το,) άθώο:), cuxi θ~ Xi1t Η·ι o~τo; Εζ?). 

ΤΟDΤΟ άντ!χnΤα: ;;jib; την ~ητην a:it~l\I to';j Δευ,:. lθ, 16 Χi1Ι 

έξ~;, xι:tθ' ~\I δ Φωi50μ::i:ρτu; ώ~εtλε \I~ ur.~σt"{'j C!i1'! ;:o:'Πjν έμτιχα;

V:ito xatd; ΤΥΟ έχθροα του, cX\ιεξαρt+,τω; tOCι dποttλέσμatc; τ~; 

Ιπιι5Ο'λ'ί., ΜΙ πpoi5ήλω; 0\ Σαaaοuχ:χτο: (Mισ'lιJ ΜΙΙΧΥ-ωθ Α. στ'.) 
έχ φ~ιι'ιθρωπ!ι:t; cXΥόμενο:. έξέκλι·/ο', ivtaαιIi1 t'ι; ιiλλω; ά;ι.:tμ1t.οu 

αύτών U;".Cltαr:yfj; εΙ; τόν rpi1rctb, Νόμιο'ι. 

'Εν αελ. 5O.~ δ Παr: .. :xγy. όν~μ::i:ζ!t Mι,νιJ χα! Ταλμού3, ώι; 

".J:) βιελίαr: ai}tOtEA~ Xi1t κεχωρισμί'ι:χ άnήλων, t\i ιjJ tb f.\?AtCV 
t!\ia: εν χα! μόνο·" τό χa).ούμενο·, Ταλμο1ί3. Totlta 3tatPEftat ιΙ; 

3ύο μΙρ?): τό ιiρχcι::ότιρoν Μ ι σ ν ά (180 μ. Χ) . rεΥΡαμμΙνΟ\i ιί; 

Ιι5ρcι:ί'xην y).Wσ-7txy ~oO όΨ:γόνο:) t1;:GuI κ::.ιΙ τό ν~ώtεΡQν ('1')1\' ε μ tx Ρ ιJ 

(μέχρ: 500 μ. Χ. αχι'36ν), Brι:ερ n!~:'AtxJ1D:i',e: τΥιν Ιν ιiρχμα.ϊ)/.fj Υλώσ
a"O tupuupay άΥ:Χπτυξιν Τfι; Μ:σν3; Y-i1t &λλα. μΙρ?) ιεριιϊ)/.:Χ, aτ:νο: 

'ν Ττί αuH6:ξει -t,; Mισνfιι mρtxAEtfOlvttx r.ο:ρενει5λ1ιΟψ;:ι;1ι βρο:5ύ

τεραν παλλο:χαil ,1ι; (Υ)Κιμαρ&: Xi1! a:ΠIIτέλεσι:tν _ην χα;λουμΙν')ν 

Β α: Ρ tx r θ ά;. Έχ τοότcυ Ιπετor:: δτι ή α·ιttπιιp:Xθεσι; τ~; MιaνιJ 'Xp~; 
το Τor:λμουο ι!νρ:ι σόλ,ιχος, oι6τ~ ~ 'Χρώτ') ε{νιιι μέρα; τοι δεutΙΡΟ1J~ 
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Σtλ. 51. "ουτι: δ Ινo~ OUνα:τα:1 νά; φέρτι σιiyμoX ί'l ΣIΖΕίβ:ίτφ, Ι:~:τO; 

i.iv ΙτΙΒη Ιπ' ι:cότι;.Y ιiπo .11; πραηγοuμΙV7j; ΙaπΙρα:; ... rycιatGV 

οίι μόνον τcι!; i6p«toA6YGt;, ωά: xa.t το!'ι;; ~Gιa~y εν χώρα:ι; όπα 

Έ6Ρ:.clων χα:tοιχΟIJμΙνα::;, δτι οίιΤΟ! 4?lovta.: to!j !:ητα:aμoσ ,ι;;υ Σι:ι6. 

ε&'του άπό t1j; ίaπΙρα:; '1j; πιχρ,ς:;χι;u1jιο;, ω=τι .. ~ r.ρc.ηΥοuμενη 

ΙσπΙρα: .. το!) Παι:πc:tΥΥ. θΖ ~tO Τι '1j; r.:Ιμπtη;, χα:Ι χα:τ:.ι: τα:Οτα. δπω; 

δύτητl1! ό δvoc: νιi φΙΡ1Ι σΧΥμα; .ο QGί56a.Qv, ir.ptne: τοΟ το vi ΤEθ~ 
Ιπ' ο:ότοΟ 6:πο t~; πΙμπτη;! 'Ani% δ ntcr.:cxyγ. Ιπ:ο,::ινο! Ιξ &;Υνο!α:ι;; 

την q:ap:a«rx~v Ι:ΙίιoτηpCιτ'}τ" μιτα:φρ&.;ι.ν .. !aπΙρα: •• 0 ίδρ. ~'.v, 

δπι:ρ εν t'O ΠΙΡ!Τιτώαε: ta;iιf1J Ο'ημα:ίνι::. .. ΠGι.ριιμοV"ljν ", xo:t ~ π«
ρα:μ"."η .oG Ο'ιχ66&'τσ)) ε!νιχ! Τι πιχρα:aχι:υή. 

Τι οηλο! «ut61k .. οΙ ΦaΡ:a:Ζrο: Ιφδvεuον τη ... φύσιν lXίιτfιν, (sic) 
χ:ίρ:ν toG ΥΡliμμα:το; toG νόμου .. ; 

ΟΙ Σ1:δδουxosΙι:ιι ΙδΙχοντο χIX~ ίφ1ιΡμοζc.ν τα; «ρχά; .ων Φιx~ 

ριαιΖ{ων, 6α"χι~ ελιiμ6a:νον τάι;; ~ν'ιι, 'tQD xpri
τ Q υ " κcιθ' a: ιΙΤ.ομιν εν t1'j ΥlμιτlΡq; πρι:ιεισ::ιι:yωy~, οόχι δΙ, ώ, 

λΙlχν ααcιφω; λtyιι 6 Πιχπιχη . (σ . 52) e:tt οι ΠQλΗκι;, ,6 π ω ~ 
_όxωo~ τοΙ) ποΟουμέιιου, προaΙί.οιοΟντο συμ -

6ιΙSιx.,μ~ν ΠΡb; 'ti; tf:xpt.aoι\"x~; 15έαι; ". 
'Εν αιλ. 53.'{j άπ::ιι:ριθμων δ πΙ;ΙT.r.ιrΎ. tou; ΙπτιΖ turtc.u; Φιt

ρισιχ!ων αημειο! .Σοτii Κ'. 3, δr.ιι? ΙλέΎΧΙΙ «ryoIIX\I του Tαιλμ"tίo, 
οιδη Τι μιν κοιt« σιλΙοlχ; διαιΙιι:ιμή tGD χι:μΙ",ου rr",«t μΙαι xa:t ή 

gr;ίIt~, xα:t' άpXiJ!lX'" 'ΓoiXρii50a:y, πιχρ' &:ΙΊΧ:ΙΙ xαι~ tor; Ιχ/5,τιχι;, Ιν ok 
'(ΙΖΙΙ; ποιριχπομπι;ιΙΙ; Ο'Ι)μιιουtlΧι μ!:ν tb φύλλον οι! τ~(ί iχιiat~tI 

'ο:ijξον,ι:ι; rip,BμooG, otiXXΡCYItlX: δΙ tb ropGItov πρδΙ:Ι»ΠQV από '(ο(ί 
διυτέρου 1514 των οιίο, ω; ι/ΧΙ;, πρώtων tJtotXt!lIv totl ci).φa:δ~tου 
Τι των αpcι6ιχων ψ1ι'fΙων (Κα:, Κβ η Κ Ι , Kf) . Πλtιν ok toutOU πιρΙ 

φlχριΟ'IχΙων tb tμ1jμα Σωτ! (ΟρΒδτ. η ΣΙ;Τά:) διχλαμ6:Χν!ι μδ'Jον ίν 

σολ. ΚΒ .. 2.(·) 



• 
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ΜΙΤ4,(Ρ:iφομι ... i.vt!:l'.UΘa: τά; ί6~ιιΙx.a: όν6μο:τσ: των iitt.1: tίιr.tt:v 

των Φ:ι:,ισΧ!ων, οιΙη ό Πιιπa:rr . GU μ6νιον ΟΙ., 1:,.,Oo«t,l:71., ίπι

μτλω; τ~; tur.ο'(ρ:χφtχ~; ΙΡr(.t~ς) ιiλλi 'Χ::Ι! '1:1.,0: ΠGI?ιμ'rfωl1', 
X4ti; ti ιΙωθ6τ\'&, ίν 't1J ciyttrPII~. 

i J '~?:;+ t:.;"ρ , 2) '€'p ~ '~ , 3] '~!~ '.ο, Ι] 1'{~~"1? '!) (· I ! ;~Iια. 

ίI:~?Ό ί~) , 5] ίΙ}ΨJ!, .~.', try~1n P"1~ 'D, 6] ίT~;:Ι~ '!), 

1} ίΙΚ'Ι '.ο . 
τ :. 

K.~ ~ μ!ν όπα Π1I"α:Ύr. OQeI!aa: ΙρμηνιΙιι ι'jPfj t,,: ίν τφ Bcι. 

6uAwyιaxιp Τιχλμοόδ, τμήμ . ΣfΩΤ2, xr:tl φΙρι: xιιp:x'll.τ~?" αχωπτι
χ6ν, • ΑΠΟΡΟΥ δμω; π(ί); ίν φ 'ιtSΡiιπίμr.ιι Χιι.Ι ι/ς 'tb 'Ι,ροσο

"υμΙΤΙΧόν Τα;λμοόδ,(·) τμ'ιμοι Βe:Ρα:χώθ θ'., oty ίνiχuΦ,ν c:; .ην μι

λΙτην '~; όπό 1:0(,,01J r.or;pcxoμi'tJj; ΙρμΤινιΙαι., ~Τt; μllλλoν a'ίtoυ
δ::ιιολΟΎΟΟσα: πι:lρίχιι .Ι ... liλ'Fji~ χα:ΡΙΙJlϊ,ηΡtaμ~ν των Οl::lfQΡων τύπιaν, 
Ka.t:C τ'f)ν CΙμιλ1jθιraa-.o ΠΤΙΥην ό μtv i:. φΙpι~ 1ΙΙ r.~Ρ"τrΙλμιιtll: 
100 θιοD ώ; ~:ipoι; 1πΙ 10 j ώμι;ιι τι;ιι (O:::lC'). ό βΌ δκνιl'ζΙ1l1Ι 
ftι:ιpci 1ι:ιD θι:οσ ΙVΙΡΥι:a(οι; ΧΙΖΙ ι:Ιι; d:V1W.Clyt,v τcι\ιτων illl'tMII' ϋ~ 
ατιρι;ν τ&;ι; iytCIHι; 101.1 ('~p.:ι Τορ6. η'pr.:ι 'J13i1i1\. ϊT~\'ίΊ .,~, 

i1'i" rt,~, nn'i, Άδώtl, r, ι,"τ' .), 6 Υ. tIllr.pittIι ιiμιιρτΙιι; 

1~V:i' .. X«t ιΙχτιλιΙ ιZ.U.« ΠΙΙΙP«TTιλμcιτιι ιΙι; Cι l.ιμΨΤι:ρι-μΙν ι'Η!ρ ,aινι. 

Τ!ll ~poι; yιωρyιx~; «ν!lΥόμινο; ιΙ; τ:1; "χΙ ... ι; χτημaτ!ο\l χ"Ι O'l'j· 

τ6;, πρδ. rrp - frustum terrre), ό Q', d:""t NΙ~"r.:ι χκι.ιΤτ," 

1, 6 ΙiV1'1. ΜιΜ Mxxx~I} 1, Ο), 'I xlJ"tιL 41 7 Ι i"l~ Ι Μ ΙlJ ι2: 'I:ιΜιι . .ι. 4, 1), 
χ:ιΙ πο< 48.'1; X«YXIyxi 13 β ω χ:ιΙ Σ:Ι:ΎΧI3? , 50 χφ \ι', (;) 

(*) T'ij; MIO'''Ii. μΙΙ; χ,,1 ","6νη; οGσ7;" iyi"loν~o !U') tp,:J.7;'1tTzc., 'ι\ 
μι..., Q'1J~τομ.ω,,:rr:ι: Χ:ι:Ι To.~ωΤ:.ι.ωτίρ:ι: , ι~ Π;ιλ2,ιΟ' τίνο, liιtΟΤΙ),ΙC':Ι:ιJ% μ-ιτ:.ι 
,,"οα «ρχιχοσ χιιμλνοl.l .ro 'IIpOC'O),V","ITIXQ"I λ~:.ι.ινoν Ta:).fIooU!, ~ !Ι, 
lx.τινΙG"τιp :ι χχΙ όΨΙΧιτίΥ:ι, 1'1 Bxβυ),ω~{", x),7j6εTo1a: Βχβ'Jλω~Ι %ΧQ"Ι Τ",),. 
I"ό~. 
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n'~)jf 10 0ιΙ lx 'tcO ίιaτεP"lιμιxτιx;.. χ=Ι t!Y«1. δ ύφ~στ~ινo; ιπ ... 
Ρήσιι; τtvd:; πρΙ; ιUi"τι.ο!«v των &λ)'Cιt·~, Τι toO ε'. iπω.1'jι:t; 
δπoμLμ~axιι την i:ρώτ1'jΟ'ΙV τοD 'r ρχανοOi προ; του; ύπ' «vtCoO Ιστιω~ 
μΙνου; Φα:ριαιι(ου; ('Αρχιχιολ. lr, ι ι 5) .. ε! τι βλΙπιυαιν «ίιτον 

ciμr.ι:ptivo'ιl'tιx xr.ι:Ι τ~; 6000 't1j; διχιχΙ..ι; ίχτριπ6μινι;ν, ./ι; "υτην 
Ιποι:ν2;Υlιν )(IΖΙ ίπαr;νopθι;Ov.,. οηλο! lIt τον Ιξ ι!λιχριvoϋ; πpo:r.ιpΙO'ιω; 
ιl'(ωνt~6μι.νIίν v1 lr.t'tIλ-n πίντ:χ τοΟ 'Ιεωυ:! τ~ Χιλιόσμα:τιχ, δ 
ot'. ).ιχτριύει τΙ" θεό ... φι:ι6ι:.UΜινα; την όΡΥ11", του, ~; , 'Ιώβ δστ:; 
1&U. χ!Χθ' ιυστην Ι630μίο:ι, lνoι: Ιξιuμιν!G"Q το θιΤον Iιiν ποτι τ!ί 
-ι:Ιχνα: tou ίξfιμapτoν (ΊιΜ Αι ι), δ Ot ζ". ττJπ~; τω', Φα:ρ:σalωv 
ιΙvα: δ piAtatII άξιΙπlχινο;, 6 πρχnιιιν tb χαι).Ο'ι' έξ ιi.f:Aoxιp30iJ; 

προ; τό" θιδν ιiyίxη;. Ό Φ.Ζρ:σιιΙο; οδτο;, πpoατίθaμι'ι' Iιptr;, .~ν:x: 
δ i~:r,Bw; ΙνιΧριτο;, 0:0 ... έΥΥΟΙΤ ιιυτόν δ ΙΧ Σωχώ 'Ayt!roYQ; 

(δριι • Αεώθ Α, 3 xal +Ιμιτ'ρ:ιν προεΙΟ':ΙΥωΥήν), eQtt~ 8πιρyι.iζ!
τα., tb χιχλόν χ«ριν τοΟ χιιλοσ χαιΙ ουχι Ιπ~ 'ΠΡO~OOX!~ ιΧ:ντιι
χο/560'ιω;. 

lltpiv«ytt; την ιixo CftAo.,.oιptxfj; χιι! Ιστopιχ~; «rι6Ψ._; ίπ!
ox6rιτιαιν τ~; lί~Cittp:ΙS~; τ.ο Παι:χαι:ΥΤ. 1':ιιρccτ{8ιμι·1 νΟ'! π{,ιιχαι r:II
ptixOvtCC eacc 'l'tlfl τ~, ι:ir:GSoatv ciμιιρτ!ιμ_τcc, IΥιχαι tfj; Ο!ΧΙ'Jομ!αι:; 
τιΟ ~μΙΤΙPOI) μιλιτfιμccτ~;, ί3ΙΥ ή3uννjθ,lμΙΥ νίi r.aplHiSWIIIY 1'1 ιιϋτφ 
τφ ",ιιμΙν,' r.pb; δΙ χαΙ lτ!ρον ,.Cvccxιx τώΥ r:!ρΙ το Ιλλην:χον λι. 

:ιtttxlιv O'fcclμo6:twv , d-:ruντccςιων χccΙ 1'ΊμΟ:ΡΤ'Jjμένων Wr.ΙΙΙ'Ι, xcc~ τι. 

"tutor;rov O'ttpίiv των ΧΥρι«lτέρων «νορθΟΥρ6:;ιων λιςιω'!, fλl'JjΨoxwv 
'τΘν πλιΙστων, a; tnpoμt'! Ιν τ~ ota.τptΙStj , 



I%~AΛKENAI ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΒΡΑϊi:QJ( ΛΕ2Ε!;ι!l(') 

Ι 
Σa.λΙ; Ko:-::ιi ll«r.«ytwpγ{cίu 

Ι 
'E6po:rx:1: 'Ορθή ι:i:1t6§Q~:; 

:; Δrμcιt 'ΧΟί Δεμ&:r 
• τ : 

17 Σ«ΎΧΙΟΡΙ'" r.ooA. i1,;'.1 "'i't.)O Σχνtορι:ι:: (y) K,aωλc 

17 Μιτχιλλά.τ Tcιr:«'ιΙτ 
• , -,.,, - Ι 

Ι nl~v.tJ i'?~? lIε(Τ)Υ.W-«θ To:Ινtιθ 22 Mεyαιλιi Ta:a;·Il. 

27 Σιμιίϊ« (4tί Σιμ&Χ«C) i1t.v~:7 Σ(ψμ.ι.(''') . : - : 

27 Σ::ι:μμιι! ΙΧ9;:'; Σ(χ<)>μμά' 

40 Φυ.ιτ« i1~'!:I Πιλιχ,τ% 
Τ' : 

.(0 ΤΙΙiJμιe i'Qrι T"μήίi . , 
40 Mσr:ΡXιατ:iιν r~Ψζ1γ~ M",pχε~6:xν 

40 KtQAt5 1"O~ Κιaλι& .. : 

41 Τ .... μςι.τc 11:;)<, Τ«μμ.iιtC 

44 Σο.Υχlδρ!μ i"!QJ~ ΣιινεδΡΤιν 

48 rΧόrιμ (παρ.ευ •. ) Ω~;; (r)x.yt", (IΙό'.) 
48 ΧΙΙΤ'ΚΙΧΥIZ :1.1';ιn Χ·(ψτ,(Υ)'· 

τ .-; 

(*) 'Εν -:qI 1riv.:x.~ ":O~<:Ι i.ιrη.uI~Θ1j~:Ι'tl μΔνο" )'ί~(I;, Ιν «t; 8Ii. 
• ' 6 δ '" , ••• Τ ' • oιπnτι χω?α JC.1t-:.τ ": που; ιχφ!ψ;ι ιιι; 7.Ρ-:ι; ~I,' ιχ.φωντ,ι:;ιν. /) ,ν "'t· 
~ίaι\ r -ή Ί.. ιtν:ιl «;:-λω; β07ι"'II'tιJιόν 'Ττ.; «:ι;ο3όπω; χ:ιl ιΦιl d?wv" 
Ι" -:j ιi;:,x.ΎΎ').(~ -:ij; },ίξιω; . 

(**) Τό DVOfL% M'PDW' ίίιJιo,ω; ίξΙί.λτ,νιζι':"χι. 'Εν 'Ie~EfL' ΚΘ, 31, 
82 (AF, )'.J.Q' 0'.) tiί??,τιtL Σ rx ι.ι αt ί 'Χ ς. οπιρ όιo~θωTίoν .ί; Σ:ιι:r-ι:ιι:

t:ι; Τ] ΠΡ~σlhiχ.'!Ι μ.όνου ~o!j oι:ι:).υ"x.tί. Τό t τη; ΠrΙ~~; aun:t~~; 
ίΎίνιτο c χ%Ο' Ιλξιν τ.; ΙπoιU~oυ. Op~. ιΊ:;ι;ιp:ι~'" ΙΚΧΣ?ί:ιι:; χ, ri. " 

-~--~------ -

j 



ΣΦΑΔ1ΙΑΤΑ ΛEKTIKOr, ΣrΙΙΤΑ.SΕ!2Σ, Trn!2J( EAAHNIKQN 

Σολl, 

4 'πΙ τoΙS bVΌμoctoc Φιιριο&!ων 
5 ι1vτιτι&iμ,νoι («ντΙ Μ,Τ' «ντCθιαιν) 

5 πιιpιk Pαr:M!vOl.l; (ιivΤΙ Pιz6δ!να~) 
6 άμιλλΙτιιι ή -nuτηλΙι;c (;iic) δι~φ6ΡtΔν Ιθν1ιν (προ; Τ!ί) 

6 δΡ'ξ δΙ"", 6ΑιΥ"ν x.<nδIν 
) 1 προ. πΟΙο:v aχ.Ιa!ν i5tstίλοl.ιv Ot Γρ:.cμμιιtιτ; -πρl.ι; ιxutOU; 

(όνtllv ,ι~) 

11 ΥΡιφμι;ιτιΤc ia-fιμ(Uvοv ο! περΙ tti; β!6λοlJΙ; το!) Ν6μοu 
11 μ.τρ(i)vtο::ι (ipta1:t~f)Iί ΙΥ,υ..Ιaιωc) 

12 ούτι τ' ιiν~πι:ιλιν (ιiνιιντα:π60oτoν) 
12 Ιπιxρ~τι! ('ΙΙ:CιfιΟΙΤGC1:ΙΧΟΟ) 

13 πα:ρ' -E.δρr:ι: &ct«ao'tto 
14 iρμΤι'f.Uων to Δ,U1:. Ι. !Ο (<<ντΙ τα τοΟ Δευτ. χλπ.) 

15 εΙ, την πριιχτιχην τι1αιν ο:υτων, tιZQ'tv χλπ. 
16 ΙΥ τι tIIIt; ιlΡ'!'ΛMΤ, tixvrXt; ΜΙ ίv t'l tixV'Q τοΟ πολιμιτν 
17 εΙc το .. lxi.1.tat -ςινοι; ΦDφιaιl!OlJς" Ι;υπιιxoό!τ~! tb Ur:ox. 

'r ΡM.~; ~ηθtν προ δυο δλων πιptόαι.ν, 1\1 ΙΧ!; oQδεΙc πλΙαν 

Τ:Ι~Ι α;δτοο λ6ΥΟΙ;. 

17 ή πλιtoιjιηιplc:ι: τ!Ων &χ«στ&\Ι ότ~ μΙν Τι τ ο ύ r. ε ρ Τ 6ί ν 
Φ«f~Ο'α;!ωνJ 'τΙ οι ύ π Ι Ρ Τ G) ν ~~:ιu:ι.ι::ι!ων. ιi,ιτι .. ιiπι· 
τιλιΤτα ix .. , ά,φ' oU πρ6χο!ιτιχι πο!?Ι τGιν ο-:οιχι!ων τ~; σuyxρo· 

τ+,αιω; χα;Ι οίιχΙ 'ΠιρΙ τΘν &.ιιθΙΟ'ιω'ι Ctoto') πρΙ; lI:xlΣζoμlvou;. 

20 Χ4τ1 πρώτην τaύτην φορ&ν 

20 ~ ν:χ,l ΙΥΙνιτο π η Ύ η χ« t cσ Ο <f Ρ ο φ ω v 
22 cύδιμ!cι ωη voμo8tlJCΙX επιτρεr.ιτα:t γ~ xα:τ~yρα;φ~ 

23 ν!: Ιφιι:ρμoσθt, vci π~\δΙΙ:ΎtιtY'ίθι.»aι (1πΙ πριξεω; ouvtxoo;) 
24 ά,πΙδηaιΧν το lIιαμι!ν χα;Ι λύιιν 1'1 t1J +ιrtμ,n{qr; 

27 ..ι", οδ!6λω, σuν",_θε, (.ρ6. 32, 36-37) 
28 ινφ :ρο; την ξΙνη., xuptιxpxlIΣV 06'1 fιΔUνα:ντo ~ νdι χλπ • 
.28 νi &Υ."Ι χ.Ι ,Ι,ωa; -::ιiς ΠQλιt;χ"ς τuχα:ς τ~; χώριΧ; 



• 

ΣΦΑΔΙΙΑΤΑ ΔΕΚΤΙΚΟΥ, ΣrΝΤΛ2ΕQΣ, TYlliIN EΔΔ.IINttIlIf 

Σύ.Ι, 

28 fι 'Π(ιντoxp~τ ωρ "Ρώμη 

32 xalto: Ιχρfιoooιτo (ι1ντΙ ΧΡ'1σ,φ.νο;, πρ6. 27, 36-3'Τ) 
33 πρ!; την xp~αιν (.,,! ,. Ιθιμα) ... αuμμ09f,ύιu", (πρδ. 48) 
35 lO'tlν δτ~ iaόξGd;;CίV 

35 'fι βGισ~.!«, tι r1), «ντotι!μενα: τοΟ προαοοχωμιν 

36-37 .α!", 4σαφω; Ι'φρ>!;"" (πρδ. 21, 32) Ι 
39 ή ouιφoρά; (ιiντΙ lρι;) Ισχιν Ιπ!τCΙ~Y. 

39 tι ιορτη lj)f':Aa v.s !rη'tiX(. 

41 ΙσφrxλμΙνω; ά:ντΙ .. tOClto ιι τυτχΔνιι ΙσφaλμΙνov" 

4 1 lJXΌptιιarι;y tb πα: .... ειωιον ιiντΙ x«tfιpΎ'JQ'IxV ~ χαtίλuα~ 

41 f:πωφΙ).TjθΙvτων 'tij; ~ΤΤ'1; 
43 τοΟ.ο 'ijto φυσικ bv Ιπ6μινον 

43 την ιi(ιχ«'αιν χΡ1)σιν τ~, Κοινότητο; (ά:ντΙ τα; Ιθι.μ«) 

~l inσupat; (άντΙ «νυ.χuσι;) 

5 1 v.i ΙπιΟΙσ1] «ότΙ! τ. δνφ 

52 fι Ινδιιαι ~; μιτd. τliιγ ΙνδιιίJν Ιχο:νώνουν 

53 Τ.ΙΧΡfJρπ60ιζι (Π«ρ.Χώλυι). 

ΑΝΟΡθοrΡΑΦIΑI 

aηλιΤ, 'ιΙιΧυτηλ!αι:, cha.td.aic. de •.. arcani, ν{Χ2:, ι1μικβ«:6tη~ 
τοι, Λιιit,:α::, ~p:ι:ντo} ΙΙφο;:ισμίνοι, ΙνΘ (ατιριοw;;ω; πλ~" 'to!J ι..,φ, 
α, 28), 'tIι φρόγ.μ~, 't:ιχal~v, Ιτ:ηΥΥD.οV'tο, ΙΙΡ:ΙΤΥιχ!ιν, πt8:ιvόtιιηι, 

ιΙμ«ρμΙνη, des institutiones, Pharisaeiemo, tj~yx:ia&-g, ιΜ.!«ν, 
ΠAlΣτιΙιsν (πρ6 . ταχιίαν), ,"a;ζwor.xwιo, Ιμι:iΤ~Cν, ί«ν Ιπal\'tf, ~pc. 

μοΟντοιο, Σ~χkμ, Δί"ι:χ . 



------------..------~ ~ 

Mcrk\vurdigc ίο den Synagogen νΟΩ Corfu 1m Gc
braιtche befindlichcn Hymnen. 

Οu'tω; l:rΙ'l'fί2:φιτχι αύντομ.ό; τι; ~ιχ'tΡιβή. Τι", ό χ, Πχr.χΥι:ω?

γΙου Ιοιιιυ ;'C';10; χ"τχχώριαιν i ... ~or; ΠΡ2"ιC.':'ιx.oτ; ':'0) Ε .. αyνι:3?ί~υ των 
CνχτολΙ"ιC.ολ6Υων (Berlill, 1882 - Zweiter ΤιΙθil. Erste I-Ι /),ΗΙθ. 

226-232). fιιμ.-rηιί; ,:,ότι: ιί; B.ψ1λΤν~ν, ο::ω; Q:Y't1':I"iIΟ'Jωπι.J'Πj τχ; 

T:2j1' T.~1V Iivx,,:oAI"ιC.?:; απ'Ιυο:ί:;, auνiIΠ,)UY 1 τ. L Τ Ο μ. ή ν -:'1.; ίι~ 'Ρω

μ,2.νoίi ypx?Cioπ,; c 'Eβp2.ϊι.~; Koι~6~τo; ίν K9X.ύ(~., χ:ιί t:ν Ιτεl lR71 
-ro τ-ρωτον oT.!1O'1'ιIuI)Iloπ,; lv ":"~ • Π2.ν8ώ?~ D' εl":"% ΟΙ i":"xlITri )t.XI ΥΙΙ'λ
λια-:\ ι.r.ι:Ο~μ.'ι'JνιuΟ.r(C"I'I; ίιπ:' «).λων, ΙΙ," auφf.lΙν-;-ων "χ 'J?t";'IPI'JObIaL η1ν 

3ό'1.ν 'τ'οσ ιΝ)/ρχφΙω;, ιin' ί,,~6ιτων -r:i; μι::-χφ?ιίl1!Ι; Ι ... τι Kιpx.υρ~ 
.. χΙ Π:tριαίoι; ύrni το όνο:.ι.χ τοα Ψωμ.:x\o~. '11,\1 ΙΠΙ':'01-':~ν τ:tU":"tlV π~oi
"I':xtn δ Πaπ!tΥ'(. -:'r,; μ. ο ~ ο α ι 1. ί ~ ο u ιιιότοσ 1Ψ;ΊI.ι~TΙ(X:; 1!'lPΙ *αρ
Tω~ ι.ιη Ι~,:XI-ι.ώ·ι ψxnO:λί~ω~ iv ,:,xt; a\I~xyιoιyxt; Κ9χΥ?::ι:;, ί,,'~ 'λΙΥΙΙ 6~ι 
To'λYι~τω~ ίιι.ι"ω~ τη:; Γ?X9~;1 οί 'E~:tt!l~ τη;-::όλιω;T::ι:ύ~Y,; 
ί:ι..~'r.O χ::ι:ί ~"'ιAoxσι griclcIlische, ίΙalleοίι;che uod portugiesische. 
'Ani 1:x.;:xΠ'ιi''\''''':Ιo~ iHX~f}X οη το εojx.o),6YIo~ των ΙI",?x.,.'λιτώ~ 3ι'Ι 1:&

ρ!ί.·ψ~Xνιl μ6'iO" ,*ι:μχτχ i~(xId: ί" τ~: Γρx,?~; ιίλτ.μμ.t~:xι «'ι,),Σ 7.χΙ 
~~,. ','" λλ " Ι' ... ' • ~ι .. 1tQλλΧ νiω':Ί:?Χ 1:0L'I'} ιν~x QΙΧ 1:0 ώ~ :Χιωνωο.. u'rol. 0ttt?lUOJX'l Χ;>;Ο έ.-1'-

3ρχ ""i-/~ Tω~ χχ(}' Y.:.ι~; ι:z!3~ν Χ" ό'lων. 'Εχ. 3i των ίν Kι?xίιρ~ '-::1-
χωplxζό~ω., όf)νι:ων, a ί3Ixl~ί?ω; iΙUMτi.ax!l.t~, (ι-:::ί:?χοu"" γ';" ~I"X 
~UI-.n'l1Y\d χχΙ «-:: ο u λ ι χ Χ« (?ίιχ.\ italisIlisclIe), 0'~3tν ofLιιI; 1: ο Ρ_ 
τ ιι Υ ΙΧ λ ι Χ ό", ΙΙC.,,:,O:; !i" Oί'λ~ ~i ίΝΝC-;''T'!I 6 Πχ::ηΥ' TQU; E~ Ι σ:: χ
ν ι Χ ο u; στ!χο!)" οίη"ι; μιτ' ιi'λλων Ιβμίιc.ων, vtO-C),A7J"lltW'/ χχ! «_ 
ToOI,ι'λιxιc.ω~ ιnινxToxp1ίζoυιn τ«, ίσΧΡΙΟfLΟU:; ατρο?i;, ι~ ώ" αVyXεl-:XI το r.Q

'λύΥ'λωααον ιc.x\ ΙιfΤΟfΙΧ'Ι1" ItXT' ίμ1: «ξ(x~ Ιχo~ ~11ιω- δπι? ιipχι,,:,χ\ 812: ":'ω~ 
λΙξιιιι~ 1~1~" T~ 1ΙV1'{. Κ:ΙΙ ~?I ,:,oίι~ΙΙΙY μεν π:ί:ψ,:,ω~ π??",ιχω; ΟΧ 
3ι.t'λiβωιuν ίν ί~ί~ 3Ixτplβ~' 'I;j~ 3i 3'11μ.οαιείι?fLιν χ.χ! ~",ιι; iYfxiJl)x i ... 
• ~'ληιlxoτ; YriffLxcn ~ ,j,αμχ, 01f9 6 l1iXπaΥΥ_ -πxrι!θ1\U'Ι ώ; όπό. 
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3&,'(<< i-I ~ 31:ι'C'ριβ'δ 'I'O'J , 'Πθέμ.rνoι π; 300 /L!,:,xyp:r:f:i; iπiνrm «},. 
ί.τ.'lων. οπω; οι ά.ν:Ι~'Ι;H χρΙνωll1 χ:ιί ΙΧλΙξωαιν. 'Ω; 'Πλluτ':Ιfo; rn
"/..0; Ιχχαπ,; aO:-PO?i\"; ,Τνχ\ r.::i:vτοτι "1\ έ~. f,'xm; i1'",?n 'N'ΙU.,: 
Κ:ι1 Τψ.εΙ;. 'Ισ?Χ1ίλΙτχ ι, lιίνιΙτ& ο;όν Θιόν. 

" ... ΤΑ DAnArEDPrInr 

-ενl' ι. x.'~ΙO' ό 0ι;~ 

n:ι't'fο·.Υ~J.-Ο: x.~ί ζωντ:νό-. , '. .. 
Δίχω; O'~).ITι %%1 x<>rrιi 

i1""i1 'K'~"1 

KAθ'lI}(λ~ 

"εν%; ό KUfIo; 6 Θι§;, 
r.:ΙV'roχ..i't"ω~ χ.::τΙ twvτi1W;, 

3ίl.ω; ~~'"II χ:ιΙ x.o~4 
ΒεΊο?Χίλ 'λλcλotλx 

Ί" ~ ,. ,~ 'Jjv Υ.; ιι:χ\ την φ:ι,,:ιιια'Χ Ιr.λ:ισc T~ν Υτ.; x:r:i ~ 6:ίλ:Ιδ'αχ Ι"λ:ιιπ, 
Τον o.jpx,o ίΟΙ]J.t),Ιωι;ι . 

Μι λόΎΟ Χ2.ί ιι-! φ?όνεφιn 

i1'1"ii "X'ΙU'1 

-::όν oύ~:ι:νO ίΟφ.iλιωll! , 

rd λ6'(0 χ:ιΙ μι 9?όνιψJI, 

BιΊσ~xΙλ 'λλελουι:ι 

Ε!; τΟ Σι ... ;.! iχ:ιτιβJ\Χ&, 

'fόν iyιo νόμο μΙ; Ι3ωχ.ι, 
Εί; -:-0 Σιν:ιΙ iχ.:ιτίβ7!1t1 

ΤΟΥ .x"f'o YόiL() μ.i; lowu, 
!Ιί στι:ιιΙ •• μi «1J";"rI':':"i. Χ:ιι:ί μ-Ι βρον- l1ί a":"ιί~Ί ιd 2:G''':"pxm; χχΙ μ.ί βrGY. 

τχΤ., Ι ΤΙς, 
&ΊlηΧΕl 'AlilOVt% 

Tov T«ί.ει~o;; χχί 't'ou -:-xl.Ttxou τοίί -:-%1:tl~Oij ;ιχί -:-01 -:-χχ.-:-ιχοσ, 

'Σi Μ.:ι 'ί.l«:u. 'ί.!λεΚI1'τέ; ai Μο ο::λ&:;ΙΕς 'ΠΕλιχιατΙ:;, 

j1I"'il 't{'V'1 ,ΒtΊσΡ2.i:λ ΆlιλοίiΙΧ 

ΚΧΙ ώ; Ίa~xέλ 1'13 8ίχπ,x.t Kxl ό Ίιηχίλ 1'13 3Ι:χπ,u 
Κ 'Χί r .. cri τη ... x::(p3li "':"ou "':"0," Ι~xλι, :ι\ χ! α";, ... x.'xp!d ~I)U το'" Ιβ2.λι, 
·n,,:ι ... βλιιΠ3: «τ1!J-ΥιΤΟ ώ:tΧ ... βΙτ,αi3, ά.τtι-ι'lj":"O. 

j1""i1 'K'VI, Bι' Iat"il 'A).tAo!lt:r 

Σ&βΣΤΟ IΙ.Χί 7.'I~,τoιι:η Ι~σE 
'ο Ij)tO; σΙ ίι-ιli. ΙΙ-' Π'{Ι).}.η τψ:rι 
ΔΙχω; μΕ χ::(μμΙIι: ... «).}..,ι'" Aof 

il''''il .,~'rtII1 

Σ2.β~":"o χΧί 1:tΓI'l'OtJ:I! 

ι3ωστ ό Θιό; ί:μί~ ιιJ m).).η 'nμ.~ , 
3Ιχως xιψμ.(:ιv «λλ"/! ).0Ύ'i. 

Bι'Ισf«ίl ' ΑΙιΙ01.lt:r 
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ι:.ιΤΑ nAnArεarrIor ΚΑθ' DMί~ 

Ά _ .0/0 ' '0 'Α' • ΙP!YOΊj 'ίo:X'lTa-Xf::t":'Of~ I71JILr.~ "11- φtν'Π'! r.XVΤΙJxr::ιτοΡΧ, 

ai μ.::ις σu{", )'Π'iιπ,σι μ.χ; σ7.μ.ιΡΧ, 
ιrI~:t. Π,ν rI'Ju).i ατιιί,': !L!Σ; όγλή- -:7,'1 (y)Ktouli aTdhi fJo::t; y'lTιyl)p:t 

j1""iίI 'N"')e"1 ΥοΡ% '&'I"',JXt). 'AAιAoUtx 

Τ ~γ Τορωτο λόγο; d'l«lu μ.~; ,tπι Τ όν r.ρω-ro λόγο δΠQU μ.!, απι: 
''[,12.; 16j Φιό; νΣ 'i":'Ι1'τιύαωμι "Εν::ι, ό 010; ιo:i 1:'Ι'1τΙψου",ι:, 

Κ:ιιΙ Ιλ).ο-ι νi ιιη ΠΡοσχuνν.tJωιι-& χι' «),).01,1; ,i ΙΙ-'" ':":"fοσχuv;,αο'Ψι, 
il t1'iίl ίX1rι:"1 &'Ισρχίλ 'A)J:).outx. 

Μ&t~'Ι'ρli·~r.r:μtΥ &111. toΙS i5p4fxor, ΎρXμμlΣσ~ xιιμiνoυ ΙΠΙ "I'Uιy 
!ιχιμιιft<it.ν ΧΙΙΡΟΥΡ«lfων )(α.l auμφώνω; προ; 'tijv Ιτι Ινιtιιloy 1'1 
tι:r.rt; ~p.t'tip!lt:, ιixor.r:f; ιiΠiΣyytλ!OΙY to!) ~σμIΣΤ!ι;, fιτ~' n).,OtI ίγΙΥι.

to ίν τι:r.Τς auvr.r:rW'fIIr, t1I fιμiΡq: τ~; Πεντ."xoστ~ι;. θιμα; cr.UtoO 
,tνSt ~ ιΙπΙ . tcQ It'l,J lμφιiνιαις tcD 'Ιtωu4 πρσς Iivr.r:xfιp~t'; tGΊY 

ΔΙ" Ένtoλων. -Ια .. ; το ~O'μ« lίίν πιριισώθη ιiXΊ"αιoν, χαΙ ι,r.υτfί)y 

δΙ 'ςων πιtιιλθοuαιLΙν ~μr\' otpo~GIv qIι.r.!YItG11. lιtl. i-Μο:ώθη ~ τiξι;. 
MctIi: 'ς~; πpώτGCς τίααα:pι.r.;, «!t~νt; ciποτιλΟGcr. τα [OtoPIXO,l πρlιιι;Ιμιον, 
cfutoμ.", lSτ: πρΙ .. ι. ν~ τι.r.χθΙUaιν ~ τύ.ιυτtι!α: χα:Ι. ~ Ιχτη, ι,r.!τινι; 

auμΠA"1POύμινιxι δι' ιtλAωy, ιίνuπ«pxτων .,Ον, Οάι; πιριε!ΧΟΥ π).~P"I ιΧ· 
πα:ρΙθμ,lοιν των ΔΙχα; '.EντoAιrιν. Δια τ~; Ι. ατροφ'ί; πιρlχτσΟτι.r.ι 

το [ατοριχον μΙρο:, +ι aί ζΌ περιίχιι έτ;{xλTι~ιν on:pO; tOV θεόν, 

ΙνllC πέμΨτι προ; τ~ν ΑιχΙΙν α:ύτοΟ την iΠ"l"jrΎελμίνην αωτ,lρΙι.r.ν (i1"NJ 
(y)K,OUH). 

'Β" lf'I'jμιρ.τη xι.r.tiotι.r..,tc tCO χ.ιμΙνιιυ ΟΙν έπιτrιΙπιι ~μΤν την 

μιτpι.~ν ciνι.r.αuΥιtρ6τηαιψ χιχτα:φcι:νkc δμω; 1St. ι.r.[ ατpιιφι.r.Ι .!νιχι 

,"ιτpιW.ατιxcκ, χ0:1 fπc;μίΥtι.I; ιiIto:piaIx'to; iι δπό Πα:Π"ΥΥ. ι); τρΙ
στιχι; δ08ΙΤal; «POt,A.Ut«llX. ΜΙχΡ:ί:ι; τινα:; δ1.οΡθώσειι; .Ισηyιiyφιν 

ιΙι; το Aexttxoy Ιπ:6μινο, τ.Τ; φθorΎoλoyιxoIι; χ"Ι μορφολΟΥΙΧΟΤΙ; 

ν6μοιι; τrι, νιo-ωψ.x~;. Ό Πcι:π"yy. ου μόνΟΥ δι., Ιφρ6ν1Ι7Ι νi; 
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~'1τηa-o )(χλον χιιpδyplΣ'Oν, cw.' o~ Ιπιμιλή&η tfj; πpo~1ptιό-
0'1; ouμφωvί'α:ι; μιτcι~u το!) Ι6?!X~:ι..(ί xuμ(vou, β Ι~xθη X«l ΙξΙδω'll.l, 

:ιωιΙ 't?j; iλlYj""xfj; μιτι::cτρa:φfjι;. -"g έπΙ το!) 22 O"tlxO\,l αημι!. 

ωα!; του Οίο Juden VOD Corfu konnen θιό; (ωiι θ) nichi 
ausprecheoJ 80ndern sagen dafί1r Φιός (ωίΙ φ) iλίyxιτ«ι 
χι"ή 1χ τοΟ .. ΙθιμιλΙωαι IJ τσΟ στ. xat lx τι;!) .. auμπιiθτjαι. τοΒ 
χΊ. σΤΙχου, c!t~νcι α.ύτόι; ουτο; yριiφzι. - ιιΔΙχω; στόλιαι. :ιιαΙ χορ-

μ.Ι .. Ιν .1) ό:. ατρOφ'j'j oi)atv O'ljμιι!νtι' δ ποιφα; το ~σμlΣ Ιτνω ~ 

.ξιλλη....ια'Q 'tO Υ'. .ipθpov τ~O auμ.6δλoυ 'fij; i6pι;zt'xfj; πΙaτι~ 
t'\,J ')'Κ' l'\'Jί1 [nr;:ι, ,ί tt:-;: δ θεό; ουτ, δμο!ωμιι: αώματος: 
Ιχιι c.UtI ι(νι;:r;ι O'~μ« - .. ΔΙχω; xr.φμ{lXγ 4λλη λοΥη .. 111; α~ . 
• τρoφfj; (fyCL δπι:uνιyμό; εΙ; την πcφi χριατιανοΤι; yινoμΙVΗν ιf.rn

Χ4τ«ατα:Ο'ιν "",.0 aor.66ritou ΟΙ« tfj; XUpIUfj; xq;l τ~; π.~τιιμfj, ω 
1110 βor.mΙσμlχτοι;. 
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