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CIvitrbs'Gg'TIsEtn
ANTISTHÈNE

((  KKaatt''FF¬¬aabb''mmaannffaann:CCaassaavv&&kkrrbbss''ssUU®®kkaatt,,      FF¬¬aabb''rrss''''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkaallssmm&&yyCCaammYYyyKK~~aa
nnwwggVV¬¬ttuugg,,  nniiggssaavv&&kkdd´́TTeeppßßgg@@eeTToottrrbbss''ssUU®®kkaatt  ))  ..  

�

˘̆˘̆˘̆  BBYYkkssaavv&&kkrrbbss''ssUU®®kkaattTTMMaaggGGss''KK~~aa,,  bbnnÊÊaabb''BBII®®KKUUrrbbss''xx¬¬ÁÁnnVVnnss¬¬aabb''VVtt''eeTTAA,,
VVnnÂÂttUUvvEEcckkCCaabbII®®kkuummeeppßßgg@@KK~~aa,,  EEddlleeKKeehhAAffaaBBYYkkssIIuunnIIkk,,  BBYYkkGGaakkaaeeddmmIIkk,,    nniiggBBYYkk
ssIIuueerr""NNaaGGflflÈÈkk..

GGgg''TTIIssEEttnnCCaaeemm®®kkuummrrbbss''BBYYkkssIIuunnIIkk  ((  kkkknn ––    Cyniques ˘̆˘̆BBYYkkmmiinnssUUvvxx√√ll''
xx√√aayynnwwggcc∫∫aabb''ssuuCCIIvvFF··mm,,    nnwwggssIIllFF··mmEEddllÂÂttUUvvccaatt''TTuukkffaaCCaaGGMMeeBBIIBBuutttt∫∫¨̈̈̈tt,,˘̆˘̆˘̆  nnwwggTTMM--
eennoommTTmm¬¬aabb''      nnwwggrreebboobbrrss''eennAAssmmrrmm¥¥eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssggmmCCaattii    GGgg''TTIIssEEttnnGGaaccee®®bboobb
®®bbddUUccVVnneeTTAAnnwwggBBYYkkeemmbbkkßßssµµËËmmeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggbbuurraaNNcciinn  ˘̆˘̆˘̆    ))  ..        mmaannBBaakk¥¥nniiTTaann
eeppßßgg@@KK~~aaBBIIee®®ccIInn®®ssTTaabb''mmCCŒŒddΩΩaann    TTaakk''TTggnniigg®®kkuummTTssßßnnvviiTTUU      EEddlleeKKeehhAAffaaBBYYkk
ssIIuunnIIkk  ––  GG~~kkxx¬¬HHVVnneeBBaallffaa    eeKKVVnn®®bbssiiTTÏÏnnaamm[[BBYYkkGG~~kkTTMMaaggeennHHddUUeecc~~HH      kk**eeddaayy
ssaarrEEttBBYYkkeennHHrrss''eennAAddUUccsstt√√EEqq˚̊  ..    GG~~kkxx¬¬HHeeTToottVVnneeBBaallffaa  KKWWeeddaayyee®®BBaaHHTTIIkkEEnn¬¬
ggEEddllGGgg''TTIIssEEttnnVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonn          eennAAmmiinnqq©©aayybb""uunnµµaannBBIImmaatt''TT√√aarrmmYYyyrrbbss''TTII
®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nnEEddlleeKKeehhAAffaassIIuuNNUUssaaKK  ((  Cynosargues ))  ..

GGgg''TTIIssEEttnn    CCaakkUUnn®®bbuussrrbbss''CCnnTTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nnmm~~aakk''        EEddllmmaanneeQQµµaaHHffaaCCaa
GGgg''TTIIssEEttnnddUUccKK~~aa,,  nniiggrrbbss''®®ssIIbbee®®mmIImm~~aakk''  ..    eennAAeeBBllEEddllGG~~kkxx¬¬HHVVnnss∂∂IIbbeennÊÊaass
[[KKaatt''ffaa  mm††aayyrrbbss''KKaatt''mmkkBBII®®ssuukk®®BBIIssIIuu  ((  Phrygie ––  ®®ssuukkGG~~kkggaarr  ……xx∆∆MM̈̈ ¨̈kkBBÇÇaaHHeeKK))
˘̆˘̆˘̆KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyttbbeeTTAAeeKKvviijjffaa  ––    ««  GGss''eellaakkccgg''ffaaeemm""cckk**VVnnEEddrr;;  ssIIuuEEbbll
EEddll®®ttUUvvCCaamm††aayyrrbbss''®®BBHH  ˘̆˘̆˘̆mmiinnKKWWmmkkBBII®®ssuukkeennaaHHddUUccEEttKK~~aaeeTT……  ????  »»  ..

˘̆˘̆˘̆  mmuunnddMMbbUUggKKaatt''mmaannffaann::CCaassaavv&&kkrrbbss''vvaaKKµµiinnKK˙̇rrssIIuuyy""aass  ((Gorgias))  ..  bbnnÊÊaabb''
mmkkKKaatt''kk**VVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonneeddaayyssmm&&ttƒƒPPaaBBxx¬¬ÁÁnn‰‰ggGGss''mmYYyyrryy:eeBBll  ..      eeddaayy
KKaatt''mmaanneeTTBBeekkaassll¥¥CCaaBBnn''eeBBkk  kk~~¨̈ggkkaarrbbeeBBaaççjjssMMnnYYnneevvaahhaarr˘̆˘̆˘̆        GG~~kkppggVVnnrrtt''
mmkkBBII®®KKbb''TTiissTTIIeeddIImm∫∫IIss∂∂aabb''BBaakk¥¥ssMMddIIrrbbss''KKaatt''  ..      eekkrr__††iieeQQµµaaHHdd**ll∫∫IIll∫∫aajjrrbbss''ssUU
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®®kkaattVVnn®®bbTTaajjTTwwkkcciitt††rrbbss''KKaatt''[[eeTTAATTTTYYlleemmeerroonnrrbbss''TTssßßnnvviiTTUUrrmm~~aakk''eennHH..
eennAAeeBBllEEddllKKaatt''®®ttLLbb''mmkkvviijj      eeddaayyKKaatt''mmaanneesscckk††IIeeBBjjcciitt††nnwwggssUU®®kkaattxx¬¬MMaagg
eeBBkkeeTTAA      GGgg''TTIIssEEttnnkk**VVnnnnMMaassaavv&&kkrrbbss''KKaatt''  eeTTAAbbBBaaççËËllssaallaarrbbss''ssUU®®kkaattEEtt
TTMMaaggGGss''      mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHKKaatt''VVnnssee®®mmcccciitt††ffaa  mmiinnTTTTYYllvviiCCÇÇaakk~~̈̈ ¨̈ggssaallaaNNaa
eeppßßggeeTTootteeTT  ..  KKaatt''mmaannllMMeennAAzzaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggEEppBBIIeerr""  ˘̆˘̆˘̆    eemm¬¬""aaHHeehhIIyykk~~̈̈ ¨̈ggmmYYyy´́ff©©@@  KKaatt''
''VVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrrccmm©©aayy4400ss††aadd  ((  eeyyaaCCnn__    ??  ))        eeddIImm∫∫IIbbMMeeBBjjeesscckk††IIee®®ttkk®®ttGGaall
rrbbss''KKaatt''kk~~̈̈ ¨̈ggkkaarreeTTAAss∂∂aabb''ddMMbbUUnnµµaannrrbbss''ssUU®®kkaatt  ..  

GGgg''TTIIssEEttnnCCaammnnuussßßmm~~aakk''rrss''eennAAddUUccGG~~kkssccççMM      eeBBaallKKWW®®bbkkbbeeddaayyvviinn&&yyttwwgg
rrwwuuggCCaaTTIIbbMMppuutt  ..    KKaatt''VVnnbbnn''®®ssnn''ccMMeeBBaaHH®®BBHHffaa          ssUUvv[[KKaatt''eekkIItteerraaKKqq˚̊ÁÁttvviijjllÌÌCCaa
CCaaggnnwwggkkaarrCCaabb''CCMMBBaakk''cciitt††CCaammYYyynnwwggCCIIvviittee®®ssIIbb®®ssaall    ..      KKaatt''VVnnddaakk''kkMMrriittbbnn††wwgg
bbEEnn††ggCCIIvvPPaaBBrrbbss''BBYYkkssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''CCaaGGttiibbrriimmaa    ..      eennAAeeBBllEEddllCCnnmm~~aakk''VVnn
ssYYrrKKaatt''ffaa  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaaKKaatt''eeFF√√IIddUUeecc~~HH  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaa  ––  ««  eettIIBBYYkkeeBBTT¥¥hhµµBB¥¥aaVV
llmmiinneeFF√√IIddUUeecc~~HHEEddrreeTT……  kk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrEEffTTMMaaBB¥¥aaVVllGG~~kkCCMMggWW  ??  »»  ..  

KKWWGGgg''TTIIssEEttnneennHH‰‰gg  EEddllVVnnccaabb''eepp††IImmBBaakk''GGaavvmm""gg''ttUUDDuubb  ((  BBIIrrCCaann''  )),,  ®®bbkkbb
eeddaayyffgg''yyaammmmYYyynniiggddMMbbggeeQQII®®cctt''        EEddllCCaassBBaaÔÔaaccMMbbggnniiggssmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥rrbbss''
BBYYkk®®kkuummTTssßßnnvviiTTUUssIIuunnIIkkTTMMaaggGGss''˘̆˘̆˘̆  EEddllGGnnuuBBaaÔÔaatt††[[BBYYkkeeKK®®bbNNMMaagg®®bbEECCgg
nnwwgg®®BBHHyyUUBBIIeeTTIIrrEEttmm††ggkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrss√√HHEEss√√ggtteeNN††IImmyykkssuuPPmmggll  ..      KKaatt''VVnnTTuukkBBuukk
ccgg˚̊aarr[[EEvvggFF¬¬aakk''ccuuHHee®®kkaamm  eeddaayymmiinnEEddllVVnnbb""HHBBaall''EEttbbnn††iiccbbnn††ÁÁcceessaaHHeeLLIIyy  ..
mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  KKaatt''eess¬¬øøkkBBaakk''eeddaayyrreebboobbxxÇÇIIxxÇÇaarrCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  

KKaatt''mmaannkkaarreeBBjjcciitt††nnwwggcciitt††  nnwwggFFmmµµ®®kkiitt¥¥aaEEttmmYYyymmuuxxbb""uueeNNaaˆ̂aaHH      ((  vviiCCÇÇaaTTaakk''TTgg
nnwwggEEpp~~kkssIIllFF··mm  ))  eehhIIyyVVnnccaatt''TTuukk      vviiTT¥¥aassaa®®ss††GG√√IIeeppßßgg@@eeTToottCCaarrbbss''≤≤tt®®bb--
eeyyaaCCnn__  ..  

KKaatt''VVnnyyll''ffaassmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥dd**mmaanntt´́mm¬¬́́ ff¬¬ff~~ËËrrCCaaTTIIbbMMppuutteennAAeellIIEEppnnddIIeennHH  KKWWkkaarr
eeKKaarrBBvviinn&&yyssIIllFF··mm  eehhIIyynniiggkkaarrmmaakk''ggaayyssPPaaBBssMMbbUUrrssbb∫∫aayymmaannVVnn  ..  

BBYYkkTTssßßnnvviiTTUUssIIuunnIIkkTTMMaaggGGss''VVnnrrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggEEbbbbbbTTttwwggrrwwuugg  nniiggmmFF¥¥&&tt´́®®kkEEll
gg  ..  BBYYkkeeKKVVnnrrss''eennAAeeddaayybbrriieePPaaKKEEttbbEEnn¬¬EEpp¬¬eeQQIIEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  BBYYkkeeKKppwwkkEEttTTwwkk
eehhIIyymmiinnEEddllmmaannkkaarreeTTIIssTTaall''GG√√IInnwwggeeddkkppÊÊaall''eeddaayyddII  ..    BBYYkkssIIuunnIIkkVVnnGGHHGGaagg
ffaa    ®®BBHHCCaammççaass''mmiinnEEddllÂÂttUUvvkkaarrccgg''VVnnrrbbss''GG√√IIeessaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeebbIIkkaallNNaa
rrUUbbeeyyIIggTTMMaaggGGss''KK~~aaEEllggÂÂttUUvvkkaarrccgg''VVnnGG√√IITTMMaaggGGss''          KKWWmmaannnn&&yyffaaBBYYkkeeyyIIggTTMMaagg
GGss''KK~~aakkMMBBuuggEEttxxiittccUUlleeTTAACCiittEEkk∫∫rrnniissßß&&yyrrbbss''®®BBHHrrYYcceehhIIyy    ..        BBYYkkeeKKTTMMaaggGGss''
KK~~aaVVnneellIIkkddeemm˚̊IIggCCIIvviittkkiitt††iiyyss  kk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrmmaakk''ggaayykkiitt††iiyyss,,    ®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††ii,,  eesscckk††II
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´́ff¬¬ff~~ËËrrnniiggeesscckk††IIccMMeeNNjjssuuxx®®ssYYllTTMMaaggbb""uunnµµaann        EEddllFFmmµµCCaattii……ee®®BBggssMMNNaaggVV
nnpp††ll''  ..  mm¥¥""aaggvviijjeeTToott    KKWWCCaaBBYYkkCCnn®®BBeehhIInneekkaaggkkaaccmmuuxx®®kkaass''KKµµaanneeccHHeeGGoonnxxµµaass''
nnwwggnnrrNNaa  ˘̆˘̆˘̆      EEddllKKµµaannEEddllrraaEErrkk……xx¬¬aaccrrGGaarr    kk~~̈̈ ¨̈ggkkaarr®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIdd**GGaammaass''eeffaakk
TTaabbCCaaTTIIbbMMppuuttEEddrr  ..    BBYYkkeeKKKKµµaanneeccHHssaall''kkaarrKKYYrrssmm,,  KKµµaanneeccHHrreebboobbssmmrrmm¥¥,,
KKµµaannssaall''rreebboobb´́ff¬¬ff~~~~ËËrr  ˘̆˘̆˘̆  eehhIIyymmiinnEEddllyykkcciitt††yykkeeff¬¬IImmnnrrNNaaTTMMaaggGGss''  ..

�

GGgg''TTIIssEEttnnCCaammnnuussßßmmaannbbBBaaÔÔaaxxııgg''xxııss''NNaass''    CCaaGG~~kkmmaannssMMddIIxx¬¬wwmmssaarrEEddll
eeKKccUUllcciitt††®®VV®®ss&&yyTTaakk''TTggCCaammYYyyCCaaBBnn''eeBBkk,,      KKaatt''GGaaccbbgg√√iillkkaarrBBiiPPaakkßßaaeennAAkk~~̈̈ ¨̈gg
ssPPaarrbbss''KKaatt''VVnnttaammccMMNNgg''  ..    

KKaatt''VVnnssMMEEddggnnUUvveesscckk††IIkk¬¬aahhaanndd**BBiitt®®VVkkddeennAAkk~~¨̈¨̈ggssÂÂggaamm  eennAAttaaNNaa®®kkaa
EEddlleennAATTIIeennaaHHKKaatt''VVnnbbeeBBaaççjjss~~aa´́ddccmm∫∫MMaaggrrbbss''KKaatt''yy""aaggKKYYrr[[ss∆∆bb''EEss∆∆gg  ..
ssUU®®kkaatteeBBllVVnnTTTTYYllBB··ttmmaannddUUeecc~~HH  kk**mmaanneesscckk††IIeeBBjjcciitt††eeBBkkNNaass''  ..  kk**bb""uuEEnn††
eennAAeeBBllbbnn††iiccee®®kkaayymmkk    eeddaayymmaannmmnnuussßßmm~~aakk''VVnneeccaaTT®®bbkkaann''KKaatt''ffaa  mm††aayyrrbb--
ss''KKaatt''mmaannssBBaaÇÇaattiiCCaa®®BBIIssIIuu  ˘̆˘̆˘̆    GGgg''TTIIssEEttnnkk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––  ««  eellaakkccgg''--
ffaaeemm""cc  ??    eellaakknnwwkkssµµaannffaammnnuussßßdd**xx¬¬MMaaggBBUUEEkkmm¬¬wwgg@@  ((  ddUUccxx∆∆MM̈̈ ¨̈))  ˘̆˘̆˘̆    GGaacceekkIItteeccjjmmkk
®®ttwwmmEEttBBIIGGaaBBaahh__BBiiBBaahh__rrvvaaggCCnnGGaaEEtt˙̇nn®®bbuuss  eehhIIyynniiggCCnnGGaaEEtt˙̇nn®®ssII    EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
eeTT……??  »»  ..  ´́ff©©ee®®kkaayymmkkeeTToott  ssUU®®kkaattkk**mmiinnGGaacceeccoossvvaagg    mmiinnss∂∂IIbbeennÊÊaassGGgg''TTIIss
EEttnnVVnn  ˘̆˘̆˘̆  GGMMBBIIssPPaaBBeeqqµµIIgg´́qqµµrrbbss''KKaatt''eennHH  ..

´́ff©©mmYYyy  ˘̆˘̆˘̆  ssUU®®kkaatteeXXIIjjGGgg''TTIIssEEttnn    eeccHHEEttbbgg√√iillGGaavvmm""gg''ttUUrrbbss''KKaatt''  ,,  eeddII--
mm∫∫II[[GG~~kkppggVVnneeXXIIjjGGMMBBII®®bbeehhaaggGGaavvmm""gg''ttUUeennHH        EEddllvvaaFF¬¬̈̈ ¨̈HHFF¬¬aayyrrEEhhkkGGss''mmYYyy
ccMMeehhoogg  ..  ssUU®®kkaattkk**VVnneeBBaallffaa  ––  ««  {{!!  GGgg''TTIIssEEttnn  GGjjVVnneeXXIIjj  GGMMnnYYtteekkÌÌ
ggkkÌÌaaggrrbbss''‰‰ggFF¬¬aayyeeccjjmmkkttaammrrnnÏÏGGaavvmm""gg''ttUUrrbbss''‰‰ggEEmmnnBBiitt  !!  »»  ..

eennAAeeBBllEEddllGGgg''TTIIssEEttnnVVnnææ      BBYYkkCCnnGG~~kkTTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nnGGYYttGGaaggffaa      ffaaBBYYkk
xx¬¬ÁÁnnmmaanneeddIImmkkMMeeNNIItteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggTTIIÂÂkkuugg  EEddlleeKKkkMMBBuuggrrss''eennAA®®ssaabb''  ˘̆˘̆˘̆    KKaatt''kk**VVnneeBBaall
ccMMGGkk[[vviijjffaa  ––  ««  eerrOOggeennHH  kk**vvaammiinnssUUvvxxuussKK~~aaBBII  eerrOOggsstt√√GGeeNN††IIkknniiggsstt√√xx¥¥gg  ˘̆˘̆˘̆
BBIIee®®BBaaHHsstt√√GGeeNN††IIkkeehhIIyynniiggsstt√√xx¥¥gg          vvaarrss''eennAATTIIkkEEnn¬¬ggkkMMeeNNIIttrrbbss''vvaaEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  ˘̆˘̆˘̆mmiinnEEddlleeTTAANNaaqq©©aayyBBIITTIIeennaaHHeeTT  »»  ..

ssmm&&yy´́ff©©mmYYyy      bbuurrssmm~~aakk''VVnnyykkkkUUnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnn    mmkkbbgg˙̇aajjddll''GGgg''TTIIssEEttnn
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eeddIImm∫∫II[[eeFF√√IICCaassaavv&&kkrrbbss''KKaatt''  eehhIIyykk**VVnnssYYrrddll''KKaatt''ffaa  ––  ««  eettIIkkUUnn®®bbuussrrbbss''xx∆∆MM̈̈ ¨̈
®®ttUUvvkkaarrrrbbss''GG√√IIeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBlleennHH    ??  »»  ..  GGgg''TTIIssEEttnnkk**VVnneeBBaallttbbffaa  ––  ««  KKWWeessoovv
eePPAAffµµIImmYYyy,,  ss¬¬aabbVVkkaaffµµII  eehhIIyynniiggkk∂∂aaeeeexxoonnffµµIIssMMrraabb''qq¬¬aakk''GGkkßßrrmmYYyyccMMnnYYnn  »»    ..    nniiyyaa
yyEEbbbbeennHH,,  GGgg''TTIIssEEttnnVVnnccgg''ssMMEEddgg[[eeXXIIjjffaa    ddYYggvviiBBaaÔÔaaNNrrbbss''kkUUnn®®bbuussmm~~aa
kk''eennHH  vvaaÂÂttUUvvEEttddUUcc®®kkmmYYnnffµµII  EEddllKKµµaannTTaann''mmaannnnrrNNaaqqUUtt……qq¬¬aakk''    [[eeccjjCCaassMMNNaamm
GG√√IITTMMaaggGGss''  ..

‹‹  mmaannmm††ggeeKKVVnneeccaaTTssMMnnYYrrccMMeeBBaaHHKKaatt''ffaa    rrbbss''GG√√IIEEddllKKYYrr[[ee®®ssIIbb®®ssaallccgg''
VVnnCCaaggeeKKbbMMppuutt  ??    

««  KKWW,,  GGgg''TTIIssEEttnneeqq¬¬IIyy,,  llkk≈≈NN:´́nnmmnnuussßß    EEddllVVnnss¬¬aabb''eeTTAAvviijjeeddaayymmaann
eesscckk††IIssbb∫∫aayykk~~̈̈ ¨̈ggcciitt††eeTTAACCaammYYyyppgg  ˘̆˘̆˘̆»»  ..

‹‹  KKaatt''mmaannTTMMnnaass''cciitt††nnwwggBBBBYYkkmmnnuussßß®®ccEENNnneeKK        ˘̆˘̆˘̆EEddllmmaannkkaarrll√√IIggCCUUrrcctt''
kk~~̈̈ ¨̈ggcciitt††CCaaxx¬¬MMaagg  eehhIIyybbNN††aall[[rrIIgg´́rrEEttrrUUbbxx¬¬ÁÁnn‰‰gg        hhaakk''ddUUccCCaaFFaattuuEEddkkEEddll®®ttUUvv
ssIIuurreebbHHrrVVjjeeddaayyssaarrEE®®ccssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggbbeegg˚̊IItt    ..      GGgg''TTIIssEEttnnmmaanneeyyaabbll''
ffaa  ®®bbssiinneebbIIeeKKbbgg≈≈MM[[KKaatt''ee®®CCIIsseerrIIss,,          KKaatt''nnwwggee®®CCIIsseerrIIssyykkllkk≈≈NN:CCaasstt√√
EEkkÌÌkkvviijj  ˘̆˘̆˘̆    vvaa®®bbeessIIrr®®KKaann''eebbIICCaaCCaaggkk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaaBBYYkkmmnnuussßß®®ccEENNnnnniinnÊÊaarreeKK    KKWW
eeddaayyeehhttuuffaa      sstt√√EEkkÌÌkkyy""aaggee®®ccIInnNNaass''vvaaEEhhkkeeccaaHHEEttmmnnuussßßss¬¬aabb''  ˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkk
BBBBYYkkmmnnuussßß®®ccEENNnneeKKvviijj    ee®®ccIInnEEttnnMMaaKK~~aaEEhhkkhhYYrrmmnnuussßßEEddllkkMMBBuuggEEtteennAArrss''  ..

‹‹  ´́ff©©mmYYyy  CCnnmm~~aakk''VVnnnniiyyaayy®®VVbb''KKaatt''ffaa      ssÂÂggaammEEttggEEttbbNN††aall[[ss¬¬aabb''
ddll''CCnnrrggee®®KKaaHHCCaaee®®ccIInn  ..      GGgg''TTIIssEEttnnkk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––    ««  kkaarreennHHCCaakkaarr
BBiitt,,      kk**bb""uuEEnn††ssÂÂggaammvvaaVVnnbbeegg˚̊IItt[[mmaannCCnnrrggee®®KKaaHHeevvTTnnaaee®®ccIInnCCaagg      BBYYkkrrggee®®KKaaHH
EEddllvvaa®®bbmmUUllyykkeeTTAA  »»..

‹‹  eennAAeeBBllEEddllGG~~kkxx¬¬HH        VVnneess~~IIrrssMMuu[[KKaatt''eerroobbrraabb''GGFFiibb∫∫aayyGGMMBBIIbbuuKKllPPaaBB
rrbbss''®®BBHH  eettIImmaannrrUUbbrraaggyy""aaggNNaa˘̆˘̆˘̆      KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  KKµµaannGG√√IIEEddllGGaaccmmaann
rrUUbbrraaggddUUcc®®BBHHeennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆    eemm¬¬""aaHHeehhIIyyKKWWCCaaGGMMeeBBIIqq˚̊ÁÁttllIIllaassuuTTÏÏssaaFFrrbbss''mmnnuussßßEEddll
eeccHHEEttccgg''ssaall''rrUUbb®®BBHHttaammrrUUbbccmm¬¬aakk''nnaannaa  ˘̆˘̆˘̆»»  ..

‹‹‹‹‹‹  GGgg''TTIIssEEttnn  ccgg''[[bbuuKKllmm~~aakk''@@eeKKaarrBBssÂÂttUUvvrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  .. ˘̆˘̆KKWWeeddaayyeehhttuu
ffaaBBYYkkssÂÂttUUvvrrbbss''eeyyIIggEEttggEEttyyll''BBIIkkMMhhuussrrbbss''eeyyIIggcc∫∫aass''llaass''  mmiinn®®ttwwmmEEtt
bb""uueeNNˆ̂aaHH  VVnnyykkkkMMhhuussTTMMaaggeennHHeeTTAAeeVVHHBBuummııppßßaayy  ..  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggllkk≈≈NN:eennHH  ˘̆˘̆˘̆BBYYkk
ssÂÂttUUvvGGaaccCCaaKKuuNN®®bbeeyyaaCCnn__ddll''eeyyIIgg,,    BBIIee®®BBaaHHBBYYkkeeKKVVnnpp††ll''llTTÏÏPPaaBB[[eeyyIIgg
EEkkkkMMhhuuss  ..  

‹‹‹‹‹‹  KKaatt''VVnneeBBaallffaa  KKYYrreeKKaarrBBnniigg®®ssLLaajj''mmiitt††PP&&kk††iissuuccrriitt  CCaaCCaabbggbbÌÌËËnnrrbb
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ss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ,,  BBIIee®®BBaaHHffaaccMMNNggEEddllccggKK~~aaeeddaayyssaarrkkmm¬¬MMaaggssIIllFF··mmvvaaGGaaccxx¬¬MMaaggnniigg
CCaabb''llaabb''CCaaggccMMNNggssaacc''QQaamm  ..

‹‹‹‹‹‹  eeKKKKYYrrEEttzziitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaammmmnnuussßßPPaaKKttiicc EEddllmmaannbbBBaaÔÔaanniiggvviiccaarrNN
ÔÔJJÔÔaaNNttTTll''nnwwggmmnnuussßßPPaaKKee®®ccIInnEEddllCCaammnnuussßßqq˚̊ÁÁtt  ˘̆˘̆ CCaaCCaaggzziitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaamm
BBBBYYkkmmnnuussßßPPaaKKee®®ccIInnEEddllssuuTTÏÏsswwggEEttCCaammnnuussßßqq˚̊ÁÁttEEddllttTTll''nnwwggmmnnuussßßPPaaKKttii
ccEEddllmmaannbbBBaaÔÔaa  ..  

‹‹‹‹‹‹  ´́ff©©mmYYyy  KKaatt''VVnnææBBBBYYkkCCnnTTuuccrriittEEddllVVnnEEff¬¬ggssrreessIIrrrrUUbbKKaatt''  ..  KKaatt''
kk**VVnnPP¬¬aatt''mmaatt''ddUUeecc~~HHffaa  ––  ««  {{!! ®®BBHHCCaammççaass''̆̆ ˘̆˘̆  eettIIxx∆∆MM̈̈ ¨̈mmaannkkMMhhuussGG√√IIeeTTAAVVnnCCaammaanneerrOOgg
ddUUeecc~~HH  ??  »» ..  

‹‹‹‹‹‹  KKaatt''mmaanneeyyaabbll''ffaa  ˘̆˘̆˘̆    BBBBYYkkCCnnEEddllmmaannbbBBaaÔÔaammiinnccMMaaVVcc''rrss''eennAAttaamm
cc∫∫aabb''TTmm¬¬aabb''eennaaHHeeTT  ˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††BBYYkkeeKK  EEttggrrss''eennAA®®ssbbttaammcc∫∫aabb''ssIIllFF··mmEEttmmYYyymmuuxx
kk**®®KKbb''®®KKaann''rrYYccee®®sscceehhIIyy  ..

‹‹‹‹‹‹˘̆˘̆˘̆mmiinnGGaaccmmaanneerrOOggGG√√II@@  EEddllCCaarrbbss''ccEEmm¬¬kk˘̆˘̆˘̆  ……EEddllmmaannllTTÏÏPPaaBBeeFF√√II[[
KKaatt''TTaass''cciitt††VVnneennaaHHeeTT,,  BBIIee®®JJHHTTaakk''TTggnnwwggeerrOOggbbBBaa˙̇aa®®KKbb''yy""aagg      EEddllGGaacceekkIItt
mmaanneeLLIIggeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggCCiivviitt  ˘̆˘̆˘̆  KKWWKKaatt''VVnnee®®KKaaggTTuukkCCaammuunn      nnwwgg®®bbuuggee®®bboobbrrYYccee®®ssccVVcc''
GGss''CCaayyUUrrmmkkeehhIIyyeeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwgg®®BBwwtt††iikkaarrNN__CCaayyffaaeehhttuu  ..  

‹‹‹‹‹‹˘̆˘̆˘̆  KKaatt''VVnneeBBaallffaa  eesscckk††IÍ́ ff¬¬ff~~ËËrr  eehhIIyynniiggbbBBaaÔÔaajjaaNN  CCaarrbbss''EEttmmYY--
yy  ,,  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeennAAeellIIeellaakkeennHH  KKµµaannGG√√IÍ́ ff¬¬ff~~ËËrrCCaaggbbBBaaÔÔaaCCnneennaaHHeeTT  ((  GG~~kk®®VVCC∆∆  ))  ..

‹‹‹‹‹‹˘̆˘̆˘̆  eesscckk††II®®bbuugg®®bbyy&&tt~~  CCaakkMMEEppggmmYYyyyy""aagg®®kkaass''  ˘̆˘̆˘̆EEddlleeKKmmiinnGGaaccvvaayy
bbMMVVkk''bbMMEEbbkk……qq¬¬ggkkaatt''VVnn  ..  

‹‹‹‹‹‹˘̆˘̆˘̆mmFF¥¥aaVVyydd**BBiitt®®VVkkddeeddIImm∫∫IIEEss√√ggrrkkssPPaaBBGGmmtt:rrbbss''®®BBHH  ,,  KKWWeeKKÂÂttUUvv
eeccHHrrss''ddUUcc®®BBHHddUUeecc~~aaHH‰‰gg ..  eehhIIyyeeddIImm∫∫IIEEss√√ggrrkkeesscckk††IIssuuxxnniiggssuuPPmmgglleennAAeellII
eellaakkeennHH  ˘̆˘̆˘̆eeKKKKµµaannÂÂttUUvvkkaarrkkmm¬¬MMaaggGG√√IIee®®kkAAEEttBBIIkkmm¬¬MMaaggqqnnÊÊ:rrbbss''ssUU®®kkaattEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  

‹‹‹‹‹‹˘̆˘̆˘̆kk~~̈̈¨̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  bbuurrssmm~~aakk''VVnnssYYrrKKaatt''ffaa          eettIIPPrriiyyaaEEbbbbNNaaEEddrr
EEddlleeKKÂÂttUUvvss√√HHEEss√√ggrrkk˘̆˘̆˘̆  KKaatt''kk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––  ««  eebbII‰‰ggyykk®®bbBBnnÏÏrrUUbbGGaa--
®®kkkk''  ˘̆˘̆˘̆  mmiinnyyUUrrmmiinnqqaabb''  ‰‰ggKKgg''EEttTTaass''cciitt††nnwwggrrUUbbnnaaggCCaammiinnxxaann,,˘̆˘̆˘̆    kk**bb""uuEEnn††eebbII‰‰gg
yykk®®bbBBnnÏÏrrUUbbllÌÌ  ˘̆˘̆˘̆  kk**KKµµaanneerrOOggGG√√IIKKYYrrGGssççaarr¥¥EEddrr  ˘̆˘̆˘̆  nnaaggnnwwggkk¬¬aayyeeTTAAssaamm&&BBaaÔÔCCnnddUUcc
EEtteeKKddUUccEEtt‰‰gg  ..

�

‹‹‹‹‹‹˘̆˘̆˘̆´́ff©©mmYYyyKKaatt''VVnneeXXIIjjCCnnkkMMppiittmm~~aakk''  ((  mmnnuussßßllYYcc®®bbBBnnÏÏeeKK  ))  ˘̆˘̆˘̆  kkMMBBuugg
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EEttrrtt''®®VVyyppaass''®®kkjjMM̈̈aa˘̆˘̆˘̆  GGgg''TTIIssEEttnnkk**VVnneeBBaallffaa  ––  ««  {{  !!  CCnnGGPP&&BB√√eeGGIIyy  ˘̆˘̆˘̆
‰‰ggKKYYrrEEtteeccoossvvaaggeerrOOggee®®KKaaHHkkaaccGGss''TTMMaaggeennHHVVnn  eeddaayy®®KKaann''EEttccaayylluuyymmYYyy
GGUUbbUUllEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH‰‰gg    ((  lluuyyeessnn®®kkiikkEEddllmmaanntt´́mm¬¬ttiiccttYYccss∂∂ÁÁcceess∂∂IIgg  ˘̆˘̆˘̆  ®®bbEEhh
ll11//66´́nn®®ddaakk''  ))  »»  ..  

‹‹‹‹‹‹KKaatt''VVnnddaass''eettOOnnÂÂkkuummssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''TTMMaaggGGss''  [[xxMM®®bbEEmm®®bbmmUUll®®TTBB¥¥
FFnnTTMMaaggbb""uunnµµaann  ˘̆˘̆EEddllssUUmm∫∫IIEEttmmaanneekkIIttxx¥¥ll''BB¥¥¨̈̈̈HH……kk**TTUUkklliicc    kk**eeKKmmiinnGGaaccVVtt''bbgg''
eeTTAAvviijjVVnnEEddrr  ..

‹‹‹‹‹‹  kkaallNNaaKKaatt''mmaannssÂÂttUUvvNNaamm~~aakk''  KKaatt''VVnnbbnn''®®ssnn''[[bbuuKKlleennaaHH  mmaann
®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††ii®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  eellIIkkEEllggEEttbbBBaaÔÔaajjaaNNEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  

‹‹‹‹‹‹  kkaallNNaaCCnnNNaamm~~aakk''EEff¬¬ggeerroobbrraabb''eennAAccMMeeBBaaHHmmuuxxKKaatt''  GGMMBBIICCiivviitteeBBaarreeBBjj
eeddaayyeessaaPP··NNPPaaBBnniiggssPPaaBBqq©©aajj''̆̆ ˘̆˘̆  KKaatt''kk**llaann''mmaatt''ffaa  ––  ««  {{  !!  ®®BBHHCCaammççaass''̆̆ ˘̆˘̆
CCiivviittEEbbbbeennHH  KKYYrrEEttmmaannddll''kkUUnneeccAA´́nnssÂÂttUUvvrrbbss''eeyyIIggeeTTAAccuuHH  !!»»  ..

‹‹‹‹‹‹  kkaallNNaaKKaatt''®®kkeeLLkkeeXXIIjj®®ssIINNaamm~~aakk''  EEttggxx¬¬ÁÁnnssÌÌaattVVtt®®ssss''®®bbiimm
®®bbiiyy  ˘̆˘̆˘̆  KKaatt''EEttggEEtteeddIIrrssMMeeddAAeeTTAArrkkppÊÊHHrrbbss''®®ssIIeennaaHHmmYYyyrrMMeeBBCC  ˘̆˘̆˘̆eeddIImm∫∫IIeekkaaHHeehhAA
bb††IIrrbbss''nnaagg[[yykkee®®KKOOggGGaavvuuFFnniiggeessHHrrbbss''eeKK mmkkbbgg˙̇aajj[[KKaatt''eemmIIll  ––      eebbIIKKaatt''
yyll''eeXXIIjjffaa      rrbbss''GGss''TTMMaaggeennHHmmaannKKuuNNPPaaBBllÌÌGGaaccee®®bbII®®VVss''VVnn  ˘̆˘̆˘̆    KKaatt''kk**
GGnnuuBBaaÔÔaatt††[[®®ssIIeennaaHH  ssMMGGiittssMMGGaaggxx¬¬ÁÁnnVVnnmmYYyyeessrrIIeeTTAAccuuHH  ,,  eeddaayyeehhttuuffaannaaggmmaann
ss√√aammIImm~~aakk''EEddllmmaannssmmttƒƒPPaaBB®®KKbb''®®KKaann''GGaacckkaarrBBaarrrrUUbbnnaaggVVnn  ..      kk**bb""uuEEnn††  eebbIIKKaatt''
yyll''eeXXIIjjffaa  ee®®KKOOggGGaavvuuFFTTMMaaggeennaaHHmmiinnssmmrrmm¥¥eeTT  KKaatt''kk**bb††ll''eeyyaabbll''[[®®ssIIeennaaHH
eeddaaHHee®®KKOOggGGllgg˚̊aarreeccjjBBIIxx¬¬ÁÁnnTTMMaaggGGss''  eeddaayyKKaatt''xx¬¬aaccEE®®kkggffaannaaggnnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaa
GG~~kkrrggee®®KKaaHHrrbbss''CCnnTTIImmYYyyEEddllccgg''®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIkkMMEEhhggkkMMhhll''eeTTAAeellIIrrUUbbnnaagg  ..

‹‹‹‹‹‹  KKaatt''VVnn®®VVbb''bbUUrrIICCnneennAATTII®®kkuuggGGaaEEttnn  [[TTwwmmnngg&&lleeddaayymmiinnVVcc''BBiinniitt¥¥
BBiicc&&yyGG√√IITTMMaaggGGss'',,  eeddaayyyykkeessHHmmkkTTwwmmCCaammYYyynnwwggllaa  ..    lluuHHmmaannGG~~kkxx¬¬HHnniiyyaayy
mmkk[[KKaatt''ffaa,,  eeFF√√IIddUUeecc~~HHmmiinnCCaakkaarrllÌÌeeTT  eeddaayyeehhttuuffaasstt√√llaammiinnmmaannllkk≈≈NN::®®ttwwmm
®®ttUUvvssMMrraabb''BB¥¥ÁÁrrddIIeessaaHHeeLLIIyy  ˘̆˘̆˘̆  eennaaHHKKaatt''kk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––  ««  GGss''eellaakkccgg''
nniiyyaayyffaayy""aaggeemm""cckk**VVnnEEddrr,,  eennAAeeBBllEEddllBBYYkkGGss''eellaakkeeVVHHeeqq~~aattee®®CCIIsseerrIIss
BBYYkkeeccAA®®kkmm  eeddIImm∫∫IIeeFF√√IIKKNNkkmmµµkkaarrrrddΩΩaaPPiiVVll  ˘̆˘̆  eettIIGGss''eellaakkmmaannVVnnsseegg˚̊tteemmIIll
ffaaeettIIBBYYkkGGss''eellaakkTTMMaaggeennHH      mmaannllkk≈≈NN:®®ttwwmm®®ttUUvveeddIImm∫∫IIeeFF√√IIkkaarr®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTss
CCaattiieennaaHH……EEddrr  ˘̆˘̆˘̆……kk**BBMMuummaannllkk≈≈NN::®®ttwwmmÂÂttUUvveennaaHHeeTT  ??  ˘̆˘̆˘̆  GGss''eellaakk®®KKaann''EEtteeFF√√IIkkaarr
ssee®®mmccee®®CCIIsseerrIIsseeTTAA  ˘̆˘̆˘̆  eennaaHHkk**vvaaCCaakkaarrccbb''®®KKbb''®®KKaann''eeTTAAeehhIIyy  ˘̆˘̆˘̆..  

´́ff©©mmYYyy  eeKKVVnnnniiyyaayy®®VVbb''KKaatt''ffaa  VV¬¬ttuuggVVnnnniiyyaayyGGaa®®kkkk''BBIIrrUUbbKKaatt''  ..    ««
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eebbIIGGIIccwwggllÌÌeehhIIyy,,  KKaatt''eeBBaall,,  xx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈ ¨̈kk**vvaammiinnxxuussBBIIrrUUbbeess∂∂ccbb""uunnµµaann  ˘̆˘̆˘̆kkaallNNaaeeFF√√II
KKuuNNddll''eeKK  ˘̆˘̆˘̆mmaannEEtteeKKnniiyyaayyGGaa®®kkkk''mmkkvviijjbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  

˘̆˘̆˘̆KKaatt''VVnneeBBaallffaa  KKWWCCaakkaarrmmYYyyEEddllKKYYrr[[ccgg''eessIIcc´́®®kkEEllgg,,      EEddllGG~~kkppgg
xxMM®®bbwwggeerrIIssGGgg˚̊aammeeccjjBBIIGGgg˚̊rr˘̆˘̆˘̆ xxMM®®bbwwggEEcckkGGMMeeBBIIllÌÌCCaammYYyynnwwggGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''̆̆ ˘̆˘̆    xxMM®®bbwwgg
ddkkhhUUttBBIIkkggTT&&BBnnUUvvBBYYkkeeyyaaFFaa≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__  ˘̆˘̆˘̆    eennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aaEEddlleeKKBBMMuuVVnn
nnwwkkKKiittddkkeeccjjBBYYkkCCnn®®ccEENNnnnniinnÊÊaarrBBIIssaaFFaarrNNrrddΩΩsseennaaHHppggeessaaHH  ..  

kkaallNNaammaanneeKKss∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''ffaa    KKaatt''ccUUllcciitt††EEtteeTTAATTaakk''TTggCCaammYYyy
nnwwggmmnnuussßßEEddllmmaannCCIIvviittmmiinnllÌÌ  ˘̆˘̆˘̆  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyvviijjffaa  ––  ««  ccgg''ffaaeemm""cckk**VVnnEEddrr,,
eettIIBBYYkkeeBBTT¥¥hhµµTTMMaaggLLaayy  mmiinneeTTAAeeFF√√IIkkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyynnwwggBBYYkkmmnnuussßßCCmm©©WWeeTT……??  ˘̆˘̆˘̆
eettIIeeBBTT¥¥TTMMaaggGGss''eennaaHH  mmaannÂÂttUUvvqq¬¬ggeerraaKK®®KKuunnBBIIkkaallNNaa  ??  »»  ..  

GGgg''TTIIssEEttnnCCaammnnuussßßmm~~aakk''eeddlleeccHHGGtt''FFµµtt''́́ ®®kkeeBBkk  ..        KKaatt''EEttggddaass''eettOOnn
BBYYkkssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''TTMMaaggGGss''[[eeccHHGGtt''®®TTMMaa        eeddaayyKKµµaanneesscckk††IIttkk''ss¬¬̈̈¨̈tt……®®cceeLLaatt
xxwwgg  ˘̆˘̆˘̆ccMMeeBBaaHHBBaakk¥¥ssMMddII®®bbmmaaffeemmIIllggaayyTTMMaaggLLaayy        EEddllGG~~kkppggnniiyyaayy®®ccaass''
eeqqÌÌHHeeTTAAeellIIBBYYkkeeKK  ..  

KKaatt''VVnnddaakk''eeTTaassyy""aaggFF©©nn''FF©©rreeTTAAeellIIVV¬¬ttuugg    EEddllKKaatt''yyll''ffaaCCaabbuuKKllmm~~aakk''
®®ssLLaajj''EEtteesscckk††IIrruuggeerrOOggnniiggmmuuxxmmaatt''  ˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyKKaatt''mmiinnEEddllVVnnxxkkxxaannkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarr
ccMMGGkknniiggbbnn††̈̈ ¨̈HHbbggÌÌaabb''ccMMeeBBaaHHVV¬¬ttuuggGGMMBBIIeerrOOggeennHHeeTT  ..  

˘̆˘̆˘̆eennAAeeBBllEEddllCCnnmm~~aakk''VVnnssaakkssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''VVnnccMMeeNNjjGG√√IIeeTTAA  EEddll
VVnnxxMM®®bbwwggeerroonnTTssßßvviiCCÇÇaaeennaaHH  ??  KKaatt''kk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbffaa  ––  ««  ˘̆˘̆˘̆  KKWWeeddIImm∫∫II[[xx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈ ¨̈mmaann
kkaarrTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyynnwwggrrUUbbxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ˘̆˘̆˘̆  nniiggeeccHHeeFF√√IIGG√√II@@eeddaayyqqnnÊÊ::rrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆
eennAAeeBBllEEddllGG~~kk‰‰eeTToott@@®®bbttiibbtt††iieeFF√√IIGGMMeeBBIIddUUccKK~~aa          EEtteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggllkk≈≈NN::NNaaEEddll
mmaannkkaarrbbgg≈≈MMEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  »»  ..

˘̆˘̆˘̆GGgg''TTIIssEEttnnEEttggEEttrrkkßßaannUUvvmmeennaasseeBBççaattnnaaddwwggKKuuNN  ……kktt††BBaaÔÔËËttaaFF··mm,, CCaanniiccçç
CCaakkaall,,  ccMMeeBBaaHHssUU®®kkaattEEddllÂÂttUUvvCCaa®®KKUUrrbbss''KKaatt''  ..    GG~~kkxx¬¬HHEEffmmTTMMaaggVVnneeBBaallffaa
KKWWGGgg''TTIIssEEttnneennHH‰‰ggeehhIIyy    EEddllVVnnssggsswwkkeesscckk††IIss¬¬aabb''rrbbss''ssUU®®kkaatt  ..    KKWW
eeddaayyeehhttuuffaa  mmaannmmnnuussßßCCaaee®®ccIInneeFF√√IIddMMeeNNIIrrmmkkttMMaaggBBIIccuugg®®ssuukk´́nnbb""uugg--GGWWkkssIIuunn    ((
Pont- Euxin ))  ®®KKaann''EEtteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeKKaallbbMMNNggccgg''ss∂∂aabb''BBaakk¥¥TTUUnnµµaannrrbbss''ssUU®®kkaatt  ..
GGgg''TTIIssEEttnn  kk**nnMMaaBBYYkkGG~~kkTTMMaaggeennHHeeqqııaaHHeeTTAArrkkppÊÊHHrrbbss''GGaannIItt  ˘̆˘̆˘̆  eeddaayyeeBBaallffaa  ––  ««
ssUUmmGGss''eellaakkeemmIIllccuuHH,,    bbuuKKlleennHHmmaannbbBBaaÔÔaaCCaaggssUU®®kkaattqq©©aayyNNaass''        ˘̆˘̆˘̆  KKWWBBII--
ee®®BBaaHHrrUUbbKKaatt''eennHHeehhIIyyEEddllVVnneeccaaTT®®bbkkaann''ssUU®®kkaatt  »»  ..    kkaarrnnwwkkrræækkeeXXIIjjddll''
ssUU®®kkaatt  kk**VVnneeFF√√II[[mmhhaaCCnneennAATTIIeennaaHH  mmaanneesscckk††IIrrMMeePPIIbbjjaabb''jj&&rrCCaaBBnn''®®bbmmaann  
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˘̆˘̆˘̆BBYYkkeeKKkk**VVnneeddjjGGaannIItt[[eeccjjBBIITTII®®kkuuggeennaaHHCCaa®®bbjjaabb''  ..      BBYYkkeeKKkk**VVnnccaabb''xx¬¬ÁÁnn
eeQQµµaaHHeemm""llIItt  ˘̆˘̆˘̆EEddllCCaaGG~~kkVVnnccaabb''eeTTaassGGUUssddMMeeNNIIrrddll''ssUU®®kkaattppggEEddrr  ˘̆˘̆˘̆eehhII
yykk**VVnnnnMMaayykkCCnneennHHeeTTAABBiiXXaatteeccaall  ..  

˘̆˘̆˘̆GGgg''TTIIssEEttnnVVnnFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnnQQWW  ˘̆˘̆eeddaayymmaanneerraaKKrreebbggFF¬¬aakk''QQaamm  ..  eeBBlleennaaHH
eeKKhhaakk''ddUUccCCaaddwwggffaa  ccMMNNgg''́́ nnkkaarrrrss''eennAAtteeTTAAeeTToott˘̆˘̆˘̆  VVnneeFF√√II[[KKaatt''ssuuxxcciitt††ee®®CCII--
sseerrIIssyykkCCIIvviittmmYYyyeessaaHHkkee®®kkaaHH  ®®bbkkbbEEddaayyCCmm©©WWrrMMaauu´́rr""  ˘̆˘̆˘̆ CCaaCCaaggyykkeesscckk††IIss¬¬aabb''
PP¬¬aamm@@  ..    BBIIee®®BBaaHH  DDIIyy""UUEEssnn  ((  LLWWssIIuunnIIkk  ))  ˘̆˘̆˘̆  EEddllÂÂttUUvvCCaassaavv&&kkrrbbss''KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆      ´́ff©©
mmYYyyVVnnccUUllkk~~̈̈¨̈ggbbnnÊÊbb''rrbbss''KKaatt''  eeddaayykkaann''kkMMaabbiitteess~~øøttmmYYyyllaakk''kk~~̈̈ ¨̈ggGGaavvmm""gg''ttUU  ..
eeBBlleennaaHH  GGgg''TTIIssEEttnnVVnneeBBaallffaa  ––        ««  {{!!  eettIInnrrNNaaeeTTAAhh~~±±  ˘̆˘̆˘̆ EEddllGGaaccCCYYyy
rrMMeeddaaHHrrUUbbxx∆∆MM̈̈ ¨̈[[ppuuttBBIIeesscckk††IITTuukk≈≈VVnn  »»  ..  DDIIyy""UUEEssnn  kk**TTaajjkkMMaabbiiTTeess~~øøttrrbbss''xx¬¬ÁÁnneecc--
jjmmkk  eehhIIyyeeBBaallffaa  ––  ««  KKWWGGaaeennHHEEnnhh__eellaakk®®KKUU  !!  »»  ..      ««  --  GGjjccgg''rrMMeeddaaHHxx¬¬ÁÁnn
GGjjBBIIeesscckk††IIQQWWccaabb''  ,,  GGgg''TTIIssEEttnneeBBaalleeTTAAkkaann''DDIIyy""UUEEssnn,,        mmiinnEEmmnnccgg''rrMMeeddaaHH

xx¬¬ÁÁnn[[ppuuttBBIICCIIvviitteennaaHHeeTT  ..    
GGgg''TTIIssEEttnnTTMMnnggddUUccCCaaVVnnGGYYttGGaaggffaa  EEGGflflrrKKUUll  ((  ®®BBHHGGaaTTIIeeTTBB´́nnkkmm¬¬MMaagg  ))  ˘̆˘̆˘̆

CCaa®®KKUUrrbbss''BBYYkkssIIuunnIIkk..  BBIIee®®BBaaHHGG~~kkkkvvIIGGUUssUUnn  ˘̆˘̆˘̆eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkMMrrggkkMMNNaaBB¥¥rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ˘̆˘̆VVnn
®®bbKKll''BBaakk¥¥ssMMddIIeeTTAA[[GGgg''TTIIssEEttnnddUUeecc~~HHffaa  ––

Inventor primus Cynices, ego quoe ratio  istàc

Alcides multò dicitur esse prior

Alcidà quondam fueram doctore secundus ;

Nunc ego sum Cynices primus etille Deus. 

❑                             ❑

❑


