ΚΕΕΑ ΤΙΟ Ν ΒΕΤ\ Υ ΕΕΝ Ο ΙΙΕ ΤΙΙΚ Ε ΟΡ Ο ΟΝδΕΚνΑΤΙΟ Ν ΑΝϋ Τ Η Ε
ΡΗΕΝΟΜΕΝΟΝ ΟΡ υΚΒΑ Ν Μ Α ΚΚΕΤΙΝ Ο
Οΐιΐδερρε ΒεΓ3πϋ.

ΑτΜίείίο, ΡοΙίίεεηίεο άί Βαη

ΑΗδίΓ3εΙ
ΤΗε 3Ϊηι ο ί ίΗε ρΓεδεηί ννοιΈ ΐδ Ιο ρποροδε 3 πιείΗοάοΙο^γ ίοΓ ΐΗε ΓεευρεΓ&Ιΐοη
οί Ηΐδίοπε εεηΙεΓδ. Ουιτεηΐ ίάεο1ο§γ ΐη Ιί&ΐγ εοηεεπιΐη§ εοηδεη^Ιΐοη ΐδ
ενεηΐιΐδΐΐγ Ιεδδ δεηδΐΗΙε ίη ρ1&ηηϊη§ 3δρεείδ ίΗοη ίΗε Αη§1οδ3χοη ΐτΕάϊΙίοη.
Το ίοπη ηενν εοηιηιιιηίθ3ΐϊοηα1 δοΗεπιεδ \νίΐΗΐη ίΗε νατίοιίδ (Ιίδοϊρΐΐηεδ
εοηεεπιείΐ ννΐίΗ ΓεδίθΓ3ίΐοη 3ηά εοηδείΛΉΐΐοη ρΐοηηΐηβ δΗουΙά Ηε εηιρίογεά 3δ ίΗε
Ιοοί οί δρ3ΐΪ3ΐ εχρΓεδδϊοη οί ίΗε ηεεεδδ3τγ πιυ1ΐίάίδθίρ1ίη3πΙγ.
Οη ίΗηί Ιενεί, ίΗε ίΓ3(1ΐΙΐοη3ΐ ΓεευρεΓ3ίΐοη ίηΙεΓνεηΙίοηδ οί Ηΐδίοπε εεηίεΓδ ννΐΐΐ
ί>ε ίτ3ηδίοπηεά ΐηΐο 3η ΐηίε§Γ3ΐε<Ι ηρρΓοηεΗ, \νΗίεΗ \νϊ11 ηοί Ηε ηΗΙε ίο εχείυάε
βηγιηοΓε ίΗε εοηεερί ο ί ίΗε πΐ3η3§εηιεηΙ οί Ηυίΐί 3η<1 ηηίιιτηΐ εηνίΓοηταεπί 3δ 3
\νΗο!ε.
Οοηοεπιίηβ ΕιίΓορεαη είίίεδ, ίΗε ευιτεηί δοεΐο-εεοηοηιΐε δεεηητΐοδ άίνειίεά
ίΗειη ΐη “ρΐΌάυοί-εΐΙΐεδ” 3δ ίΗεγ ίοΐΐονν δίπείΐγ ίΗε ηιοιΉεΙ Γε§αΐ3ίίοηδ. ΗοννενεΓ,
ητΗβη ηιαιΉεΐίηβ ε3ηηοΙ Ε>ε άείιηεά 3δ 3η ηυΐοηοηιοαδ άΐδεΐρΐΐηε, Ηυί 3δ 3 πιείΗοά
ίο Ηε 3ρρ1ίε<1 3ί ίΗε ΐΓ3<ϋίίοη3ΐ ρΐ3ηηΐη§ οί ιιτΗηη 3ηά Ιηηά-υδεδ ίη οπΙεΓ ίο
ορίΐιηΐζε νηποιίδ ΐηΙεΓνεηΙίοηδ ννΐίΗΐη ίΗε δγηίΗεδϊδ ίπιρΙίεΗ Ηγ ίΗε ητΗ3η
εοΐΐεείΐνΐΐγ.
Ρπηείραί εΐεηιεηίδ ο ί ίΗε ρΓοροδεά δγηίΗεδϊδ 3τε ίΗε εοοπϋηαΐίοη αηά
εοηδεςηεηεε άενείορεά Ηγ ίΗε δενετηΐ ίβείοΓδ ΐη ίΗε Οΐίγ, ίΗε εοηεερί οί
υηΐίιεηΐΐοη Γε§3πϋη§ ίΗε ΓερΓεδεηίηίΐοη οί ίΗε εΐίγ οηίννηπίδ 3ηά ίΗε ρίητηΐΐίγ οί
ίΗε ν3ποιΐδ ίηείοΓδ, εοηιρΓΪδΐη§ ίΗε εΐίγ ΐηννητάδ.
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δεορο άεΐ ρτεδεηΐε Ιανοτο έ ίΐ ίεηίαΐίνο <1ϊ ταρροιΐατε υηα ηιείοάοΐο^ία <1ί
ρίαηίίϊεαζίοηε άεΐ τεευρετο άί εεηΐτί οηίίεΗί, ηοία δοίΐο Ια άίζίοηε <ϋ τηατ1<εΐίη§
υτβαηο, εοη Ια εοττεηίε ευΐίυτα ίΐαΐίαηα άεΐΐα εοηδετναζίοηε, αρρατεηίειηεηΐε
ροεο δεηδίβίΐε αά αδρείίϊ άεΐ ρΙαηηΐη% άί ΐταάίζίοηε αη§1οδαδδοηε, ηεΙΓοΚίεα
άεΐΐα ΓΪεεΓεα άΐ ιιηα ίηίετάίδοίρΐίηατίείά (εΗε νυοί άίτε οοηΊΐιηίοαζίοηβ β·α
άίχάρΐΐηε) άί αρρΓοεεΐ αΐ ρτοβίετηί άεΐ τεδίαυτο ε άεΐΐα εοηδετναζίοηε. (^υεδίο
δετίίΐο ηοη ίηίεηάε εδδετε υη ίεηίαίίνο (1ϊ αρρίϊεαζϊοηε <ϋ Ιαίε ηιείοάο αΐΐα
εοττεηίε ρταδδί <ϋ ρίαηίΓιεαζϊοηε άεΐ τεευρετο άεί εεηΐτί αηΐίεΐιί: Ιαίε ορεΓαζίοηε
εΐ δειτώτα ιιη ρτοβίεηια <1ί ροτίαία Ιαίε άα δυρετατε Βεη αΙίΓΟ εΗε ςυεδίο δετίίΐο;
ρίΰ υπιίΐηιεηΐε νυοίε δοΐΐενατε Γαΐΐεηζίοηε άί εΗί Ιταάίζίοηαΐτηεηΐε δΐ οεειιρα (ϋ
τεευρεΓΟ άί εεηΐτί αηΐίεΐιί, αΐΐο δεορο <ϋ δοΚοροττε αΐΐα Ιοτο αΙΙεηζίοηε υη
αδρείΐο ηοιτηαίιηεηΐε ροεο δεηΐίΐο, ςυαίε ςυείΐο (ϋ υηα ρίαηίΓιεαζϊοηε ηεΐ ευί
αρρτοοείο ηοη δία εδείυδο ίΐ ηιαηα^ειηβηΐ.
II εαιτώίαπιεηΐο <Ιε§1ί δοεηατί εεοηοτηίεο-Γιηαηζίατί Ηα εοδίτείΐο 1ε είΐΐά,
δορταΚυΙΙο ίη Ειιτορα, α άίνεηίατε δο§βεΙΐί 1ε ευί αΐΐίνίΐά δοηο δοΐΐοροδίε εοηιε
Ιαίί &ά υη τηετεαίο, εοδρίυίΐο άα ίηνεδίίΐοη ε ροτίαίοτί <ϋ ναΐυία αΐΐε αίίίνίΐά
άεΐΐα είΐΐά δίεδδα. Ταίε δίΐυαζίοηε Ηα πιεδδο 1ε είΐίά ίη εοηάίζίοηί εοηεοττεηζίαΐί
Γιιηα εοη Γαΐίτα, ε εδδετε ροδδεδδοτί εΐεΐ ρίΰ εοηνεηίεηΐε “ρπκίοΐΐο-είΐΐά” έ
(ϋνεηυίο Ιο δεορο <1ε11ε εοτηυηίίά Ιοεαίί. Α Ιαίε Γιηε δί έ αρρίίεαία αΐ
εατηβίαιηεηΐο εΐεΐΐα Γοπτια υτβαηα ε άεΐΐε δυε Γυηζίοηί, ρετΓεζίοηαία αά Ηοε, Ια
δίταΐε^ία <1ε1 πιατίεείίηβ.
II Γηατ1ίεΙίη§ υΛαηο ηοη νίεηε (ΙεΓιηίΙο εοτηε υηα (Ιίδοίρΐίηα αυίοηοιηα,
πια εοηιε υη τηεΐοάο αρρίίεαβίΐε αΐΐε 1τα<ϋζίοηα1ί αζίοηί (1ί ρίαηίίϊεαζίοηε
υΛαηίδΙίεα ε Ιειτίΐοπαίε, τηείοάο ΙεηάεηΙε ηοη αΐΐα οίίίηιίζζαζίοηε άεΐΐε Ιαηίε
αζίοηί άίνετδε εΗε δί ίηΐταρτεηιΐοηο ηεΙΓατηβίΙο <1ί υηα εοΐΐεΐίίνίΐά υτβαηα, πια
αΐΐα δίηίεδί άεί άίνετδί αρρτοεεί ε άεΐΐε άίνετδε αζίοηί. Εε δυε εαταΐίετίδΐίεΐιε
δοηο εΙεΓιηίβίΙί (Μεΐΐαηο [1]) (Ια Ιτε είετηεηΐί ρτίηοίραΐί:
1. Ια ρΐυταΐίΐά άε§1ί αΐίοτί εοίηνοΐΐί ηεΐΐε (Ιεείδίοηί δυΐΐα είΐίά ε Ια ρΐυταΐίίά
άεί εεηίτί άεείδίοηαΐί;
2. ίΐ εοοπϋηατηεηΐο ηεεεδδατίο ε άί εοηδε§υεηζα ετεαΐο ΐτα §1ί αΐίοτί
δίεδδί;
3. Π εοηεεΐΐο εΐί υηίείΐά ηεΐΐα ταρρτεδεηίαζίοηε εΐεΐΐα είίίά αΙΓεδίετηο.
Εε ηονίίά άεΐ πϊείοάο, εοηιε έ ηοίο, οοηδίδίοηο ηεΐΐα οοπιρτεδεηζα, ίη Γάδε
άεείδίοηαίε, άί Ιυΐΐί ί δο§§είΐί εοίηνοΐίί ηεΐΐε ίηίζίαΐίνε άί ΙταδΓοπηαζίοηε
υτβαηα: οΐίτε, είοέ, αΐΐε Γοτζε ροΐίΐίεΐιε εά ατηηιίηίδίταΐίνε, δοηο εοίηνοΐΐί §1ί
ίηνεδίίίοτί ρυΕ)Ε>1ίεί (εΗε ηοη δοηο ηεεεδδατίαιηεηίε ίεΙεηΐίίϊεαΕίΙί εοη ί ρτίιηί,
αηζί βεηεταΐτηεηΐε ηοη Ιο δοηο), ί ρτοβείΐίδΐί (ϋ ορετε ε ρτο§τατηιηί, §1ί
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ίηνεδίίΐοή ρήνβΐΐ, £ΐί ηίεηίΐ ε, ίηίϊηε, ΐ Γηεζζϊ ά’ ίηίοπηηζΐοηε, εΗε ηοη Ηηηηο
ρ3άε 3«ίν& ηεΐΐα άεεΐδΐοηε ιηη Ηηηηο Ια Γεδροηδ3Ηΐ1ΐί3 άεΐΐη εοιτεΐΐα
ραΙΛΙΐεΐζζηζΐοηε άΐ ΙυΙίί § 1ΐ 3δρεΙίΐ εοίηνοΐΐΐ ηεΙΓορεΓαζΐοηε. I πδυΐΐαΐΐ οίΐεηυΐί
ναηηο ΐη ίτε άΪΓεζΐοηΐ: αηη ηΐ3§§ΐθΓ ρεηείΓηζΐοηε άεΐ “ ρΓοάοίΙο-εΐίώ”
ΗΐΓίηΙεπιο άεΐΐ’ητεη άεΐΐη ροδδΐΗΐΙε άοΓηαηάη, υηα ηιβββΐοΓε εαρηεΐώ
εοιηρεΙΐΙΐν3 πδρείίο 3ΐ1ε ο ίίεη ε εοηεοιτεηζΪ3ΐϊ ε, ίηίϊηε - ε δορΓ3ίίυίίο - Π ρΐη
ίΐΐο Γεηάίιηεηΐο άεΐΐε πδΟΓδε ϊπιρε§η3ΐε.

II ιηεΐοάο <1ε1 πΐ3ΓΐίεΙίη§ υΛ>3ηο ΐηίεηάε §εδίΪΓε 1ε §Γ3ηάΐ ε ρϊεεοίε
1Τ35ίοπη3ζίοηί ηΛηηε ίΐδΐεΗε εά εεοηοηιϊεΐιε, εά ηηεΗε ςυείΐε ηοη ςηηΙΐίΐεηΗΠί
πιοηεΐ3Π3τηεηΙε (ΐάεηΐΐίϊεηίε ^ΙοΗηΙηιεηίε εοη 1’εδρΓεδδΐοηε ςιιαίΐίά άβΠα νίΐα)
3«ΓανεΓδο 13 ρ3Γίεείρ3ζίοηε άΐ ΙηΠΐ §1ί 3ίΙθΓΪ εοίηνοΐίΐ ά3ΐ1ε εοηδε§ηεηζε άεΐΐε
άεεΐδΐοηΐ <13 ρΓεηάεΓε. Εδδΐ δοηο ΙεηυΙϊ, εοη 13 ηΐ3δδΐηΐ3 ίΓ3δρ3τεηζ3
(δΙηιιηεηΐ3ΐε ηΐΐη πυδεΐΐη άεΠ’ίηΙεΓ3 ορεΓ3ζϊοηε) 3 <1ΐεΙιΪ3Γ3Γε αύ ϊηϊίίο §1ΐ
ίηΙεΓεδδί ΐη §ίοεο - εΐιε ηοη βεηιρΓε δοηο ίηΙεΓεδδί άΐ οπϋηε εεοηοηιΐοο ο
ίιηαηζΪ3πο, ηΐ3 δρεδδο δΐ ΐάεηΐίίΐεηηο, ηρρηηίο, εοη εΐεηιεηΐί άΐ ςηηΐΐΐη άεΐΐα
νίΐ3; ίη δε§ηΐΐο, άορο Ι’ΐάεηΐίίϊοηζίοηε άΐ ροεΗΐ οΗίεΐίίνΐ ρποπίηπ Ιηΐΐ 3Κοπ, ρητ
άι οάεηεΓε ηη Γΐδη1ΐ3ΐο εοηίοπηε 3.11ε Ι ογο 3δρε1ί3ίΐνε ηε1ΐ3 ρΐηηΐίΐεαζΐοηε ε
ηεΐΐα §εδΐίοηε άεΐΐε ΐΓ3δίοπη3ζίοηϊ άεΐΐη εϊΐίη, εο1ΐ3ΐ)θΓ3ηο ηηεΗε ςηηηάο
ροάαΙοΓΐ άΐ ίηίεΓεδδΐ άΐίίεΓεηά, πηυηεΐηηάο 3 ρ3Γίε άΐ εδδϊ ΐη ίηνοτε άεΐΐε
πεΚΐεδΙε ηΐίηιΐ, 31 ίϊηε άΐ εοηδεηΐΐτε ιιη ρΐύ δρεάΐίο ε 3§ΐ1ε εητηηιΐηο
άε1ΓΐηΐζΪ3ΐΐν3.
Εε εδρεπεηζε εοηιρΐϋίε ο ΐη 3ΐΐο ηεΐΐε εΐίΐη εητορεε §Γ3ηάΐ ε ηιεάΐε
(ΙΐηιοδίΓηηο εΗε ΐΐ πιητΕείΐηβ ητΗηηο, ΐη ςυηηίο δίτητηεηίο ΐη §Γηάο άΐ ηηηιεηΐητε
ΐΐ ΓεηάΐπιεηΙο άεΐΐε ΠδΟΓδε ΐη Ιεπηΐηΐ άΐ ΓηηββΐοΓε είίϊεΐεηζη εοιηρίεδδΐνη άΐ ηη
5Ϊ5ΐεηΐ3 ητΗηηο, ε ΐη νΪΓΐη άεΐΐη ροδδίΗΠίΐά άΐ ηηΐίϊεητε 3ρρΓοεεΐ ε ηεεεδδΐώ ΐη
ιιη3 ρίβηΐΓιοηζΐοηε ητΗηηη ο Ιειτίΐοπαίε, ρηό εδδεΓε εοηηεδδο ηηεΗε 3ΐΓΐάε3 άΐ
“δνΐΐυρρο δοδίεηΐίιΐΐε” , εοη εΐό ΐηίεηάεηάο ηηο δνΐΐηρρο εΐιε 3§ 1ΐ 3δρεί1ΐ άΐ
εκδεΐΐ3 εεοηοιηΐεο-ίΐη3ηζΪ3Π3 1ε§Ηΐ εά 3δδίευπ ηίίεηζΐοηε ε δηΐνη^υητάΐη αΐΐε
ε3Γ3ίΙεήδίΐε1ιε ητηΗίεηΙηΙί ε 3 ΙΙ 3 Ιογο νηΐοπζζηζΐοηε. Εδΐδίε ΐηίηΙΙΐ ηηη ίοΠε
ίηΙεΓάΐρεηάεηζ3 Ι γ3 ίηίίοή εεοηοιηΐεΐ εά 3δρεΐίϊ 3ΐηΗΐεηΐ3ΐΐ, εΐιε δΐ εοηάΐζΐοηηηο
3 νΐεεηάη (δΐη ΐη ηε§3ΐΐνο εΗε ΐη ροδΐήνο), ε 13 §εδΙΐοηε εοιτεΙΙη άΐ εηίΓ3ΐηΗΐ § 1ΐ
3χρεάΐ ηοη ρηό εΗε ροήητε 3 ΙΙ 3 δΟδΙεηίΗίΙΐΙή άεΐΐο δνΐΐηρρο ε ςηΐηάΐ 311η ςυ^Πίά
3ΐηΐ)ΐεηΐ3ΐε.
ΙηοΙίΓε, άΐνεΓδε εδρεπεηζε πιοδίΓηηο Ιο δίΓεΙΙΐδδΐηιο Ιε^ηπιε εδΐδίεηίε ΙΓ3
Ι’ορεΓΕζΐοηε άΐ ηΐ3ΓΕείΐη§ ε 1η ΐάεηΐΐΐη άεΐ 1ηο§ο εΗε δΐ ρΓοροηε εοπιε “ ο§§εΙΙο
άΐ πιεΓεηΐο” .
δε Γιπογ3 1ε ροΙΐίΐεΗε ηΛηηε Ηηηηο εεηΐΓ3ΐο 13 Ιογο
οοηιυηΐε3ΐΐνΐΐ3 δη ΐηΐζΐηΐΐνε ητεΗΐΙεάοηΐεΗε εά εάΐΐΐζΐε, 3ίίΓ3νεΓδο 1η ρΓ3δδΐ άεΐ
πΐ3ΓΐίεΙΐη§ ητΗηηο δΐ οίϊτοηο άΐνεΓδε δΐΓ3ίε§ΐε άΐ εοηιρείΐΐΐνΐΐη εά ηίίεπηηζΐοηε
ηεΐ ΙειτΐΙοπο άεΓιηεηάο Ιηΐΐ ο ίίειίε δηΐΐη Ηηδε άΐ ηη3 εοηοδεεηζ3 ηρρΓοίοηάΐίη ε
ιηίΓαίΕ άεΙΓΐάεηΐΐώ Ιεπ-ίΐοπηίε, 3ίίΓ3νεΓδο 13 δηη εοηδΐδίεηζη Γίδΐεη, 1ε δηε
3ΐΙϊνϊΐ3 ε 1ε ε3Γ3ίΐεπδΐίεΗε άεΐ δηοΐ 3Ηΐΐ3ηίΐ. Τηΐε ΐάεηίΐίέ Ιεπάΐοηβίε, πεοδίηιΐΐη
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ΙΤΕΠίΐΐε ΙΗ13 Ηΐθ§Τ3ίΪΕ - ΙΗ1Ε δΐΟΓΪΕ - ε<1 ΙΗ1Ε ίθΓΠ13 ΓΏ3ίεΠ3ΐε, ίοΓΠΪδΟε
αη’3(1ε£υ3ΐ3 ΕυΙοτΕρρτεδεηίΕζΐοηε (ε ςηΐηιϋ ΤΕρρτεδεηίΕζΐοηε ΕίΓεδίετηο). Τ&ΐε
εοηοδεεηζΕ ρεπτιείΐε Εηεΐιε ΓίάεηΐίίϊοΕζίοηε άΐ ρτοΗΙεηίΕΐΐεΗε ηε1ΐ3 §εδΙΐοηε
άεΐ ΙετηΙοτΐο ΕΐΙτΐπιεηΐΐ ηοη ίΕοΐΙπιεηΙε εοηοδοΐΗΐΙΐ ε τΐδοΙνΐΗΐΙΐ. II ε3δο άί
Μ οηίρείΐΐετ έ ετηΗΙετηΕΐΐοο: 13 εΐίίΕ ε βΙεΤε πνίί3ΐίζζ3ΐ3 ϊη δε§υΐΙο &ά ιιπε δεπε
άί ΐηΐζΪΕΐΐνε <ϋ εΕΤΕίίετε δορΓ3ΐΐυΙΙο ευΙΠιτΕίε, ΐη ςυαηΐο 1ε δΐΐ3 ίάεηΙίΐΕ εΓΕ
δΙτείΐΕΐηεηΙε 1ε§ΕίΕ 311ε δΐιε ίηηζΐοηΐ άί Ιΐρο ΐηΙεΙΙεΚοΕίε εά ηηΐνετδΐίΕτίο
(Ουετίη [2]). ί ο δίηάίο άεΙΓίάεηΙϊΐΕ έ ΕηεΗε ηηο άεβίί είετηεηΐΐ ίοικίβηϋ (Μ ε
τΐεετεΕ άί Είειιηΐ εδροηεηίΐ άεΙίΕ ειιΙΙιίΓΕ ϊΙεΙϊεπε άεΐ τεδίΕητο ε (Μ ε
εοηδεΓνΕζΐοηε, εά ϊη ΙεΙ δεηδο έ ενίάεηΐε 13 ροδδίΗίΙΐΐΕ <ϋ υη ΓτοίΐηοδΕ ΕρροτΙο
(ΙεΙίΕ δΙεδδΕ εαΐΡιτΕ 3.11ε δΙτΕΐε§ίε άεΐ τηΕτΗεΙίηβ υτΗΕηο.
ΡεΓΕίίΓΟ 1ε ΐΓΕάίζΐοηε <1ε1ΐ3 εηΙΐητΕ άεΐ τηαηα^εηιεηί Εη§1οδΕδδοηε, ε
Γ3ρρ1ϊθ3ζϊοηε άεΐΐε ΙεεηΐεΗε <ϋ ηίΕτΗεΙΐηβ Εΐΐε εΐίίΕ δίοτΐεΗε δετηΗτΕ νΐζΪΕίο
άΕΐ1’οΙίΐθ3 άεΐ ριιτο ηίΐΐε: ρεΓ ΑδΗινοτίΗ (ΑδΗινοτίΗ [3]) ϊΐ εοηεείίο άί
ρΕίτίτηοηΐο ηοη ρηό ρτεδείηιίετε <1ε ιιη ετεάε ε <1ε ηη’ετεάίίΕ, ε ΐΐ ρΕίτϊηιοηΐο έ
Ιηΐε ΐη ςηΕηΙο νΕίηίΕίο εδίτΐηδεεΕίηεηΙε, ρίΕδΓηΕίο (ΙεΙΙε δίοτΪΕ ε
(ΐΕΐΓΐηιηίΕβΐηΕζϊοηε εοΙΙείΙΐνΕ; ϊΐ ρΕίτϊηιοηΐο - ςη εΐΐο δεΙεζΐοηΕίο εοτηε ΐ3ΐε - έ
“...ε ΓΕ\ν τηΕίετΐΕΐ ννΐιΐοΐι ΐδ δείεείΐνεΐγ ςοΕίτΐεό Εηά ηδεά ΐη ΕοεοπίΕηεε \νίώ
εοηίεηιροΓΕΓγ τεςηίτετηεηίδ... [ίΗε ΗετΐίΕ§ε είίγ] ίδ τε-ετεΕίεό 3ηε\ν Ηγ εΕεΐι
βεηετΕΐΐοη Εεεοπϋη§ Το ρτεν3Ϊ1ΐη§ Εΐΐίΐηιίεδ ίο ίΗε ρΕδί ηηά ιΐδεδ ίοτ ίΗε ρΕδΐ”
(ΑδΗ\νοτΐΗ[3]). 8ε ςηεδίο έ νέτο, ρετό, 1ε νΕίυΐΕζίοηε <3ε1 ρΕίτίτηοηΐο άενε
εδδετε εοτηρΐηίΕ ρβΓ αε, ε 1ε δείεζΐοηε άί εΐό εΗε (ΙΐνεηΐΕ ο§§είίο άΐ
εοηδετνΕζΐοηε άενε εδδετε ηιΐηΐτηΕ, ΐη ςοΕηίο εΐό εΗε ρηό ηοη Ενετ νΕίοτε ο§§ΐ
ρηό ΤΕρρτεδεηίΕτε υηΕ §ΤΕη(1ε τΐεεΙιεζζΕ άοηίΕηΐ. (^ηεδίί, ρετΕΐΐτο, δοηο εοηεείίΐ
εΗε ΐ Ιεοτΐεΐ άεΙίΕ εοηδετνΕζΐοηε ε άεΐ τεδίΕΐιτο ΙΐΕηηο ΕΗΗοηόΕηΙεπιεηΙε
άΐδεαδδο ε άίτηοδίτΕίο, (Ιε ΒοΒετίο ΡΕηε Ε(1 Ατηεάεο Βείΐΐηΐ. δε έ νέτο, ΐηοΐίτε,
εΗε 1ε εοηδετνΕζΐοηε εοτηε ρτΕδδΐ εοιτεηΐε τΐδεΗΪΕ άΐ ηοη ΤΕρρτεδεηίΕτε
1’ΐάεηίΐΐΕ εοΙΙεΙίίνΕ τηοάετηΕ <ϋ ιηιε εοιηοηΐΐΕ ιιτΗΕηΕ, έ ΕΐΙτεΙίΕηΤο νέτο εΗε ιιη
Ερρτοεεΐο Ιτορρο άετηαηά-ΟΓΪεηίεά εοιτε δετΪΕηιεηΙε ΐΐ τΐδεΗΐο άί (ϋνεηίΕτε
1’ιιηΐεο ε Γηΐίΐηιο, (3ε 1 ιηοτηεηΐο εΗε, δροδίΕηάο ΙοίΕίπιεηΙε ΓοΙίΐεΕ όεΐ §ίαιϋζίο
άεΐ νΕίοτε άΕΐΓο§§είΙο ε1 ίτηΐίοτε, ίο§1ΐε εοτηρΙείΕΐηεηΙε ΕΐιΤοηοτηΐΕ ε 1 ρτίπιο, ΐΐ
ςηΕίε ροίτεΗΗε ίτονΕΤδΐ εοδί ϊττΐηιε<1Ϊ3Ηΐ1ηιεηΙε δνηοΐΕίο άεΐ δΐ§ηΐίΐεΕΐο εΗε 1ε
ίτιΙυτΕ §εηετ3ζΐοηε ροίτεΗΗε Εηάητε ε “εδΙΤΕττε”. ΡτοΗΕΗΐΙητεηΙε ΓοίίΐοΕ ρΐύ
εοττεΤΐΕ ϋ η η ςη ε ηοη δΐ ρηό ρτεδείηιίετε, ηεΐ τηαηαξετηεηί όεΐ εΕτηΗΐΕπιεηΙο ε
(ΙεΙίΕ εοηδετνΕζΐοηε, τΐΕίΓοΙίίεΕ όε1Γο§§είίο εοηδετνΕίο: δΐ ρεηδΐ ε Ηε δετηρίΐεε
“ΕίΤτΕΐίΐνΕ” εοιηε άείΐηΐΐΕ 0 ε Μ είΕ ηηεΙΙ, οννετο 1ε ςοΕίΐίΕ ΐηΙτΐηδεεΕ άί ιιη
1ηο§ο ε 1ε δεεΙίΕ άεΙΐΗετΕίΕ άεΐ ρετεΗέ εδδο ό ΕΐίτΕεηίε.

Α ΙαΙΙο εΐό δεηιΗτΕ ΐηεΙυιΙΐΗΐΙε Ε§§ΐυη§ετε τΐδηΙίΕΐΐ εϊ ςαΕίΐ 1ε εοδΐάιίεΐΐα
ευΙΙητΕ άεΙίΕ εοηδετνΕζΐοηε ετΕ ΕττίνΕΐΕ § ϊε νεηΐΐ Εηηΐ Γε, ΐη ΕηΙΐεΐρο εοη
ΚοΗετΙο Ρηηε, βΤΕητΙε εοηοδεΐίοτε <1ΐ Ρτευά ε δορτΕΠηΙΙο <ϋ 1υη§, Π ςηΕίε ε ηοίο
ρετ Ενετ ΐηίΓοάοίΙο ρδΐεο1ο§Ϊ3 ε ρδΐοΕΠΕίΐδΐ Ιγε ΐ ΓεΤΙοτϊ εΗε εΗΐεάοηο 1ε
εοηδετνΕζΐοηε άΐ ηη ρΕίτίτηοηΐο εηΙΙιίΓΕίε, ςηΕηάο εποοτε 1ε εηΙίιιτΕ ϊΙεΙϊεπε ε<1
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ϊηίεπιαζϊοηαίε ετα ίεπηα α ϊδίαηζε εδΙεΐϊεΗε ε δίοποίε. ΙηοΙίΓε Ραηε §ϊά ηεΐ
1976 ϊηίΓοάυεε Π εοηοείίο άϊ οοιτείία δϊ δΙετηαζϊοηε υτίαηϊδίϊοα άϊ υη απώϊεηίε
αηίίεο εοιηε “εςυΟίίταία ηιεάϊαζϊοηε ίτα τεδίαυτο εά εοο1ο§ϊα” (Ραηε [4]).

Ιηοΐίτε υηο άε§1ϊ είειηεηΐί ίοηάαηίί εΐεΐΐα οοηδεη/αζϊοηε, ςυαίδϊαδϊ δία Γοίίϊεα
εοη Ια ςυαίε εδδα νεη§α δίυάϊαία, αηαΐϊζζαία, ρτο§είίαία ε §εδίϊία, έ ΐΐ ναΙοΓε
δίοηεο άϊ υη απώϊεηίε αηίίεο. ϋυηςυε, δε ρυτε ίαίε ναΙοΓε ηοη έ ςυαηίϊβοαίϊΐε
ίη Ιεπηίηί εεοηοηιΐεο - ίϊηαηζΐατί, ηια νΐεηε ΓΪοοηοδοϊυίο εοηιε ναΙοΓε ουίίυταίε,
να ηοίαίο εΐιε Ια ουίίυτα δίεδδα - ίηίεδα εοηιε ΙανοΓΟ ϊηίεΐΐείίυαίε, ε άυηςυε
ήεετοα, τηαηα§ετηεηΙ, εοηοδεεηζα Ιοαί εοιιη - ταρρΓεδεηία ϊΐ νεΓΟ (\ηίά άεΐΐα
ρτοάυζϊοηο άϊ ναΐοπ, ίαηίο οΗε οπηαϊ Ια άϊίϊεΓοηζα ίτα ραεδϊ ϊηάυδίπαΐϊζζαίϊ ε
ραεδϊ ϊη νΐα <ϋ δνΐΐυρρο έ άαία Γοηάαηιοηίαΐηιεηΐο ηοη άαΐ ροδδεδδο άϊ πιεΓοΐ
ιηαΙεΓΪαΙϊ, ίεηδΐ άϊ Ισιο\ν Ηο\ν, ϊΐ οίε Ιταδίοπηα Ια ουίίυτα ΐη “ηιείαναίοτε” άεΐΐα
δοείείά αίίυαίε, εϊοέ ναΙοΓε οίε δία αΐΐα 1>αδε άϊ ίυίίϊ § 1ϊ αΐίτϊ (ΜαδΐεΓο [5]).
ία ςυεδίίοηε τοίαίϊνα αΐ άϊδοοταο άεΐΐα ουίίυτα εοηιε ναΐοτε ιηοηείϊζζαίϊΐε
ηοη εΐΐπιΐηα, οοηιυηςυε, Ια ηεεεδδίΐα άεϊ τηαηα§ετηεηί άεΐΐα ίταδίοπηαζϊοηε
ιιώαηα ε, αΐ δυο ϊηίεπιο, άεΐΐα εοηδεΓναζϊοηε. ί α εοηιρίεδδίΐά άεΐΐα §εδίϊοηε άϊ
ιιη εεηίτο αηίίεο άϊ υηα οϊίία αηοίε ρϊεεοΐα (αηζϊ, ίοΓδε Ια δεαία ήάοίία ροηε
ιηα§§ϊοη ρπΛΙοηιϊ), Γαηιρΐο δρείίτο άε§1ϊ υΐεηίϊ (ε ςυϊηάϊ άεϊ ροίεηζϊαΐϊ υίεηίϊ
άϊ υη ιηετοαίο), ε ςυϊηάΐ Η τηαηαξετηεηί άεΐΐα άοιηαηάα δίεδδα τεηάοηο
εοηδϊ^ΐϊαίϊΐε Γαρρίΐεαζϊοηε άεΐΐε Ιεεηϊοΐιε άεϊ υιατίίεΐίηβ υτίαηο αΐΐα οϊίίά
δίοήοα. ΙΙηο άεϊ ηιοΐΐ άεϊ ΓαρρΓεδεηΙαηίΐ άεΐΐα ουίίυτα άεΐΐα εοηδεΓναζϊοηε
αΐΐ’ϊηίεπιο άεϊ ρΓοεεδδο άϊ ηιαΓίείϊη§ υώαηο άοντεΐώε εδδεΓε, άυηςυε, ςυείΐο
άεΙΓϊάεηίϊίΙοαζϊοηε άεϊ εοιτείΐϊ επΐεπ άϊ “δείεζϊοηε άεϊ ραίπηιοηϊο”.

ία ευΐίυτα άεϊ τηαηαχετηεηΐ δεπώτα ϊηνεεε άεϊ ίυίίο αδδεηίε ηεΠ’αρρΓοεεϊο
ϊίαΐϊαηο αΐΐα ρϊαηϊίϊοαζϊοηε άεΐΐα εοηδεΓναζϊοηε άεϊ εεηίπ αηίϊεΐιϊ, άα δεηιρΓε ςυαηάο δοϊεηίϊίϊεαηιεηίε εοηάοίία, ε ηοη ίεοετα ορεΓαζϊοηε άετηαβΟβϊοα
ΙεΓΓΪΐΟΓΪο εδείυδϊνο ρεΓ ϊ ΓαρρΓεδεηίαηίϊ άεΐΐα ευΙίυΓα άεΐΐα εοηδεΓναζϊοηε ε άεϊ
εδίαυτο - ναΐε α άΪΓε, ρεΓ § 1ϊ ατεΐιϊίείίϊ ε δίυάϊοδϊ άϊ δΐοπα άεΙΓαιίε ε
ΙεΙΓατεΙιϊίείίυΓα, ε ΓεεεηίεηιεηΙε αηοίε ρεΓ § 1ϊ ατείεοΐοβί υτίαηϊ, δορΓαίίυίίο
.ηεάϊοεναΐϊ. Ερρυτε ίαΐϊ αεςυϊδϊζϊοηϊ ηοη δοηο άεϊ ίυίίο αδδεηίϊ ηεΐΐα ουίίυτα
ϊηίεπιαζϊοηαίε άεΐΐα εοηδεΓναζϊοηε ε άεϊ τεαίαυτο: ίαδίϊ ρεηδατε αΐ οοηοείίο άϊ
“εοηδεΓναζϊοηε ϊηΙε§Γαία” ε αΐίεηίαδϊ ε ίε αίουηε ρΓοροδϊζϊοηϊ άεΐΐα
άίοΜαταζϊοηε ϊηίεπιαζϊοηαίε άϊ Ατηδίετάοιη ( 1975) άεάϊοαηο αΐ ναΐοτε ά’υδο ε αΐ
ναΐοτε εοοηοιηϊοο άεϊ “ίεηε ουίίυταίε”, οοηδίάεταζΐοπΐ ατηρίϊαίε ηεΐΐα
άίοΗϊαταζϊοηε άϊ Ναϊπώϊ (ΙΙΝΕδΟΟ), ηεΐΐα ςυαίε δϊ δοίίοΐϊηεα οΗε αηοΐιε
ςυαηάο ϊ οοδίϊ ίϊηαηζϊατϊ άεΐΐα εοηδεΓναζϊοηε ίοδδετο δυρεήοπ αϊ ίεηείϊοϊ
ίϊηαηζϊατϊ, εδϊδίε υη ϊηετειηοηίο ηεϊ ίεηείϊοϊ δοοϊαΐϊ ε ίε ίϊΐαηοϊα ίαΐϊ οοδίϊ.
Μοίίο Γαταηιεηίε, ϊηνεεε, Γο§§είίο άε§1ϊ δίυάϊ δυΐΐα εοηδεΓναζϊοηε άεϊ οεηίτϊ
αηίϊοΐιϊ ία ιηεδδο α ίυοεο ρπώΐεπιϊ εοοηοηιϊοϊ, δε δϊ εοοείίυαηο 1ε αηαΐϊδϊ - οίε
ρετό ηοη δοηο ηιαϊ οπεηίαίε ϊη ίεπηϊηϊ §εδίϊοηα1ϊ - είίείΐυαίε αΐΐ’ϊηίεπιο άεΐΐε
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65£Γθίΐαζίθηί &ίΪ6Γ€ΠΪ1 3.1 ΟΟΓδΟ (1ϊ ΓεδίΕΟΓΟ οΛ εΠΟ άί Μ. ΒοΓΪΕηΐ, Ο, 3ΠΟΟΓ3, .
εεηηΐ εΗε Ρ. Μ εγοοπϊ, ίη ίυΐία \ά δηΕ ορεΓΕ τεεεηίε (Μ εγοοπϊ [6],[7]) (ΙεάΐοΕ &11&
ηεοεδδίΐΕ άΐ ηίεεΗίε άί ιηεΓΟΕίο Ερειίε ε§1ϊ ορεταίοπ «ΙεΙίΕ ηιαηυΐεηζίοηε
εάΐΠζΐΕ. Ε’ΕρρΓοεοΐο ίΓΗάίζίοηαΙε έ ϊηνεεε ςηεΐΐο άεΐΐπ Ιυΐεΐα ηΛΕπΐδΙίοΕ 3Κιΐ3ΐ3
αΐίΓανεΓδο δΐηιηιεηΐί §ίηπ(Ιίοί, ίεοηΐοΐ ε Ππεγιζϊεγϊ. Ε ε δΙεδδΕ ποοδίηιζίοηε άεΐΐο
δνΐΐηρρο άεΐ (ϋβΕΠίΐο δηΐ εεηίπ ΕΠίίεΚί νεΛε ίοηάΕΐηοηίΕΐιηεηΙο δηΙΓενοΙηζΐοηε
άεΐ οοηεείίο (ϋ ΙυΙείΕ (ηοη έ ΟΕδΟΕίε Ι’ΐηδΐδΙεηζΕ δηΙΐΕ ρεγοΙε “ΙηίείΕ” Εηζΐεΐιέ
“§εδΙΐοηε”) ε δηΐ ηιοίο ουΙΟιτΕίε άεΐ οεηίΓΟ Εηίΐεο ΐη ηη ΕπώίεηΙε ΕηίΓορΐεο, εοη
ηη ηηΐοο εχεπιρίο, ΓΪ§ηΕΓ(ΐΕηΙο 1ε §εδΐίοηε <1ΐ ιιη ϊηΙεΓνεηΐο: ϊΐ ρίηηο ρεΓ ίΐ
τεοαρεΓΟ <3ε1 εεηίΓΟ ΕηΙΐοο <1ϊ Β ο1ο§ πε. δε (1ε1 ρυηΐο άΐ νίδΐΕ άεΐΐε ηιεΙοάο1ο§ίε
άεΐ ηΐΕΓΐίεΙίη§ ητβΕπο ίΕίε ρΪΕηο έ δίΕίο ςηΕδΐ εδεηιρίΕτε (ρεΓ 1ε ρΕτίεοΐρΕζίοηε
άεϊ 50§§εΙίί ΐηΙοΓεδδΕίΐ, ρεΓ 1ε ρηβ&ΙΐοΐζζΕζΐοηε άεΠ’ίηΐεΓνεηίο, ρεΓ 1ε πδοηΕηζα
εΐιε εδδο Ηε Ενηίο δηΐΐη ειιΙίιίΓΕ άεΙίΕ οίίΐΕ ΐη ΕυΓορη), <1ε1 ρηηίο άί νΐδίΕ άεΐΐα
εοηδεΓνΕζΐοηε άεΐ ρΕίπηιοηΐο άί ουΙΙυΓΕ πίΕίεπΕίε Ηε δοιίΐΐο είϊεΡΐ (ϋδΕδίτοδΐ
(V ε55ε11ο [8]). Ε’εΙΙγο ΕρρΓοεείο εΕΓΕίΙεπδΙΐεο (ΙεΙίΕ ρΓΟβεΙίΕζΐοηε <1ε1 τεευρεΓΟ
<1ε ρΕΓίε άε§1ί “ΕΐΙάεΙΙί εϊ ΐΕνοπ” έ ςηεΐΐο ριίΓΕτηεηΙε Ιεοηίοο, εΙηΒοΓΕίο 511ΙΙ3
1)Ε5ε άϊ ΓηεΙο(1ο1ο§ίε οΕΓΕΐΙεπδΙίοΙιο (Ιεΐ ΓεδΐΕυκ» ε ιΐεΐ τεευρεΓΟ εάΐΐΐζΐο, ε
οοδίΐΐυΐΐο (1ε ηηΕ δεπε <ϋ ρκιροδίε ε νϊηεοΐϊ ρΓο^εΟυΕίί εΗε ΙΐΕηηο ίηίΐυεηζα
ςπΕδί εδεΙυδίνΕΓηεηΙε δυΐΐη Ιοππε (ΟίνίΐΕ [9], ΟίονΕηεΐΙϊ [10]) άεΐΐη οϊΙΙε επΙϊοε;
ΙΕίε ΕρρΓοεείο έ ΟονυΙο Εηεΐιε εΙΙε {ρηδΙΐίϊοΕβΐΙε άίίΤκΙεηζΕ (1ε§1ΐ ΕτεΗίίεΙΐί ηεί
οοηίτοηΐΐ άεΙίΕ §εδίΐοηε' ροϋΙΐοΕ <ϋ ηη ρΪΕηο (1ΐ ΓεευροΓΟ, ηοηεΐιέ εΙΙε ίοΐαίε
ηΐΕηεΕηζΕ άΐ ρΕτίεοΐρΕζίοηε πεΙιίεδίΕ <1ε§1ϊ εΙΙγϊ εΙΙογϊ ΐηΙεΓεδδΕίΐ (Μ β
ρΪΕηίΒεΕζΐοηε, ε ρΕίΊΪΓε <1εϊ ροΐίογ τηα^βΓΞ.
υηο (Ιεΐ ροείιϊ δίηάΐ ΐη ειιΐ 1ε πιείοάοΐοβΐε <ϋ ρΪΕηΐίϊοΕζίοηε άεΐ ΓεεηρεΓΟ
δοηο δίΓεΐΐΕΐηεηΙε οοηηεδδε ε§1ϊ ΕδρεΙίΐ εοοηοηιΐεΐ <3ε1 ρΓοβΙεηΐΕ έ ςηεΐΐο
άεάίεΕΐο (1ε Κ. ϋ ΐ δίείειηο, ΕίΓιιορο οοΗΟίηναΙο (1ε άυε δΐυάΐοδΐ Εη§1ο$Ε$5οηΐ
(Ν. ε Ο. ΕΐεΗΓιε1(1), εΙΙε 31γεΙο§ ϊε ΐηΙε^ΓΕίΕ ρεΓ 1ε εοηδεη/Εζΐοηε άεΐ Βεηΐ
ευΙίιίΓΕίΐ ΕΐΓΐηίεηιο <1ΐ Ετεε νΕδΙε; νΕ ρεΓΕίίΓΟ ποοπΙεϊο εΐιε ΙΕίε δΐυάίο έ δίΕίο
είϊεΙΙυΕίο ΕΐΓΐηίΙοηίΕηΐ <3ε1 Ιγε§ ϊοο ε άΐδΕδίΓΟδο ΙειτεπιοΙο εΗε εοΐρΐ Οεπιρεπϊε ε
ΒΕδΐΙΐεΕίΕ ηεί ηονεηι1)Γε 1980: Οιιηςιιε 1’ΕρρΓοεεΐο “εεοηοηιΐεο” εΓΕ (ΙονιιΙο
Εηεΐιε 3.11ε (ΙΐΓηεηδΐοηΐ ε ΕίΓητβεηζΕ <1ΐ ηη ρΕίπηιοηΐο ΪΓηρΓθννΪ5Επιεη(ε
οβδοίεδοεηίε. Ε’ΕρρΓοεεΐο εΙΙε εοηδεΓνΕζίοηε ίηΙε§ΓΕΐΕ <3εΐ Οεηΐ ευΙΙυτΕΐΐ
ΕΐίΓΕνεΓδο 1ε ρΓΕίΐοΕ αΐ) ϊηίίίο (ΙεΙίΕ ρΐΕηΐίϊοΕζΐοηε ητ1)ΕηΕ ε ΙειτΐΙοπΕίε, ρτοροδίο
ΐη ςηεΙίΕ δεάε (Ν. & Ώ. ΕΐοΗΓιεΜ εϊ ε1. [11]), δεοοηάο 1ε ΐΓΕάΐζΐοηΕίε Ιΐρο1οβΪ3
ϊϊεΙϊοε άει ρΪΕηΐ “ ε οεβοεΙε” (ρΓΟβείΐο εοοπϋηΕΐοΓε ε ΟίνεΓδΐ δοΙΙορΓΟ^εΠΐ)
5εηι1)ΓΕ εοΓηιιηςυε ο§§ΐ ίΓορρο Ετηρΐο, ροεο ρΕτίεεΐρΕίΐνο, ε ίοΓδε ρεΓ ςηεδίο,
εΙΙε Ιηεε <1ΐ (ΙΐνεΓδΐ ίΕΐΙΐιηεηΙΐ, ροεο ΐηεΐδΐνο ηεΐΐη τεηΙΐΕ, ίΓορρο 1ε§Εΐο αΐ
“ρΐβηο” ε εϊ δυοΐ ίΐρΐεΐ δίΓυηιεηΐί: ρΓενΐδΐοηΐ, ρΓοΐεζΐοηΐ δίΕΐΐδίΐεΙιε, Εηαΐΐδΐ
εοδΙΐ-ΕεηεΓιεΐ είε., εΗε ΓεδρεπεηζΕ άεΙ εοηνε§ηο άΐ Τοπηο δηΐΐδ
ΐΓΕδίοππΕζΐοπε (ΙεΙίΕ είΐΐΕ εατορεΕ (Α Α .νν., [12]) βΐυιΙΐεΕ ηιεηο είΓιεΐεηίε (Ιεΐ
ρΓο^εΙΙο. ΑηεΗε §1ΐ Εδρεΐίϊ δίτεΐίΕτηεηΐε εεοηοηιΐεΐ δοηο εοπΗίηςυε εοηδΐάεΓΕίί
ΐη τείΕζΐοηε εά ΕΠ’ίηίεπιο (ϋ ηη “ρΐηηο ΙειτΐΙοπΕίε”, ηεί ςηηΐε 1ε εοηδεΓνΕζΐοηε
Κε ηη ηιοίο ρεπ Ιεπο Ε(1 εΙΙγο ΕΐίϊνϊΐΕ άΐ ρΪΕηΐίϊεΕζΐοηε ΙεΓτΐΙΟΓΪΕΐε.
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Ιη άεΡιηΐίίνα, Ιο δεείίε 5ίΓαΙε§ίε1ιε δοηο ίοπηυΐαίε δΐιΐΐα Ραδ© άΐ δίηιπιεηΐΐ
βΐιΐΓΐάΐοο-αιηιηΐηΐδίΓαΙίνΐ, βηαηζΐατΐ εά ορεΓ3ΐϊνϊ ςιιαίΐ Γίηνεηίαηο, Γαηαΐΐδΐ
άεΐΐα οΡδοΙεδεεηζα, ΐηάα§ΐηε δαΐ ρΐαηΐ άΐ ηιΐηοΓ ροΓίαία.
Α Ιυΐί’ο§§ΐ, ιιηο άε§1ΐ υΐΐΐιηΐ ίηΙεΓνεηΙί είϊεΐΐυαίΐ άα Ε. ναδδαΐΐο (ναδδαΐΐο
[13]), Ρα ρεΓ κεορο Γενΐάεηζΐητε ιιη ηοΐενοίε ραδδο αναηίΐ εΡε Ια τεβϊοηε Ρπυΐΐνεηεζΐα Οϊυΐϊα Ρα εοιτιρίυΐο ηεΐΐα ρίαηϊΓιεαζϊοηε άεΐΐα ίυίεΐα α Ιίνεΐΐο άΐ
εοοΓίϋηαιηεηΙο τε§ίοηα1ε: Γαίίεηζΐοηε ροδία αΐ άοεαπιεηΐο άπεΙΙοεε άεΐ ρΐαηο
αΐΐα εοηδεη/αζίοηε αΐίτανεΓδο Γαηαΐΐδΐ άεΐΐα εοηδΐδίεηζα βδΐεα άεΐ ραΙπΓηοηίο, ε
ηοη α εήΐεπ ριιτονϊ5ΐΙ>ϊ1Ϊ5ΐίεϊ; Ια ρΓοροδία <ϋ ρΐαηο έ ιιη “ΐηδΐειηε άΐ ϊηίεΓνεηίΐ
πνοΐίΐ α εοηδεΓνατε ϊΐ Ιεδδυίο υτΡηπΐδΙΐοο εά εάΐΐΐζΐο εδΐδίεηίε αβτανεΓδο ιιη
εοπιρίεδδο δΐδίεπιαίΐοο άΐ ορεΓαζΐοηΐ ήνοΐΐε αΐΐα Ιιιίεΐα, ηνοΐίε αΐ ηιαηΐεηίηιεηΐο
άεΐΐο δίαίο Γΐδίεο εά αΐ ηιί§1ίθΓαηιεηΙο άεΐ Ιϊνεΐΐο βιηζΐοηαίε άεΐΐε ατεΡΐίεΙΙιίΓε
εΗε άενοηο εοπΙπΡυπε αΐΐα ρεπηαηεηζα εοηιρίεδδΐνα άε1ΓθΓ§αηΐδΐηο ιιτΡαηο”.
8ε άαΐ ριιηίο άί νίδία άεΐΐα Ιιιίεΐα ίαΐϊ αίίεπηαζίοηί ΓαρρΓεδεηΐαηο ιιη ραδδο άα
§ί§αηΙε, ά’αΙίΓΟ εαηΐο ηοη ό άεΙΙα ηηα ρατοΐα δυΐΐα §εδΙίοηε άϊ ςυεδίε ΐηϊζΐαΐΐνε,
δΐιΐΐα 8ΐια Γεαίϊζζαζίοηε Ώηαηζΐαπα, 8ηΐ δθ§§είίΐ ϊηΐεΓεδδαΙί αΐΐα εοηδεΓναζΐοηΐ άΐ
ίαίε ραίιϊιηοηϊο.
ϋιιηςιιε, Ια νεΓα αροπα ηεΐΐα ςυαίε Ια εαΐΐατα άεΐΐα εοηδεΓναζΐοηε έ δεπιρΓε
εαάιιία έ ρτορπο ςιιείΐα άΐ ηοη ανεΓ Ιεηίαίο άΐ ήδοΙνεΓε ΐΐ ρΓοΡΙεπια, ριιτε
ηεοηοδοΐιιίο, άεΐ εοηίΐΐΐΐο άΐ ΐηίεΓεδδΐ άΐ δΐη§ο1ΐ ορεΓαίοη, ορεΓαίοΓε ρυΡΡΙΐεο, ε
αδρεΐΐαΐϊνε άεΐΐε εοπιυηΐΐά. Ευΐ§ΐ Ρυδεο ΟΪΓατά (Ν. & ϋ . ΕΐεΡβεΙά εΐ αΐ., [11])
πιεάενα ΐη ενΐάεηζα εΗε “άεεΐδΐοηΐ ρΓεδε ΐηάΐρεηάεηίεπιεηΐε άα εΐαδειιη
ορεΓαίοΓε 8οηο άεδίΐηαίε α εΓεατε δΐΐυαζΐοηΐ άΐ ΐηείΓιεΐεηζα ε ςυΐηάΐ ιιηα
ηάιιζΐοηε άεΐ Ιΐνεΐΐο άΐ ΡεηεδδεΓ© εΐιε δΐ ροΠεΡΡε ΐηνεεε εοηδεβυΪΓε”: εοη εΐό
άοηςαε ηοίανα Ια ηεεεδδΐίά άΐ ίοιτηε άΐ εοοΓάΐηαιηεηΙο - ε ηοη άΐ οάΐιηΐζζαζΐοηε
άΐ αρρΓοεεΐ άΐνεΓδΐ! - : Ια ρίηταΐΐΐά άεΐΐε ροδίε ΐη §ΐοεο, άΐ εδίεπιαίΐΐά εά
ΐηίεπιαίΐΐά ΐη ο§ηΐ ορεΓαζΐοηε τεηάε άιιηςιιε νεΓΟδΐηιΐΙηιεηΙε ηεεεδδατΐα Ια
δίταίεβΐα άεΐ πιατίίεΐΐηβ ιιτΒαηο, εΗε ροίτεΡΡε εδδεΓε Ια δοΐιιζΐοηε εεΓοαία ε ηοη
ίτοναία ηε§1ΐ αηηΐ 480 άα§1ΐ εδροηεηίΐ ρΐϋ δεηδΐΡΐϋ άεΐΐα ευΐΐιπ-α άεΐΐα
εοηδεΓναζΐοηε.
II άΐδοδίτο αιηΡΐεηίαΙε εΐιε ηιΐηαοεΐα 1υο§Ρΐ Ιεβ^εηάαπ, άονυΐο αΐΐα
ηιαίαζΐοηε άΐ ίαΐίοπ εεοηοπιΐοΐ εΐιε Ρα ανιιΐο ΐηΩυεηζα άπείία αηεΡε δη ίαΐίοη
εεο1ο§ΐεΐ, αεπιΡΓα ροΐετ εδδεΓε αττεδίαίο ΙταιηΐΙε ρΓο^εΙΐί άΐ τεδίαιιτο ίεπΐίοπαίε
εΙαΡοΓαΐΐ άα εοηδηίεηΐΐ ΕΓΝΕδΟΟ. Ταΐΐ ρΓθ§εΟΐ Ραηηο αΐΐα Ραδε υη ρΓοΓοηάο
δίοάΐο άεΐΐε εαταΙίεήδΙΐεΡε άεΐΐ’ίάεηΐϊΐά ίειτΐΐοπαίε ε άε§1ΐ οδρείίΐ Γίδΐεΐ ΐη ευΐ
εδδα δί ηιαίεπαΐΐζζα, ε ρΓοροη§οηο Ια πνΐίαΐΐζζαζΐοηε άΐ ιιη ΐηίεΓο εεοδΐδίεηια,
αηεΡε ίΓαπιΐΙε Ια ήρΓοροδΐζΐοηε άΐ ςιιεί εοηιρίεδδο άΐ αΐίΐνΐίά ιιήιαηε Πηο αά ΟΓα
ΐη £Γαάο άΐ §εδίΪΓ© εοπείίαηιεηίε ΐΐ ίειτΐΐοπο. Όη εδεηιρΐο άΐ ςιιεδίο αρρΓοεεΐο έ
ςιιείΐο άεΐΐε ρΓοροδίε άΐ τεδίαιιτο άΐ δΡΐΡατη, ηεΐΐα ναΐΐε άεΙΓΗαάΓοπιαηΙ
(Υειηεη), οοδίαηίεπιεηΐε ιηΐηαοοΐαΐα άα ηηα ροδδΐΡΠε άΐδΟδίΓΟδα ρΐεηα άεΐ
Γιηηιε: ςυΐ, ΐη εοηάΐζΐοηΐ ατηΡΐεηίαΙΐ ΙΐπιΐΙε, ονε ΓεςαΐΗΡΗο εεο1ο§ΐεο έ
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ρατίίεοΐαπηεηίε ΙαΜΙε, ΐΐ ΓεδΙαιιτο ε Ια οοηδετναζίοηε άί ηη δίδίεηια Ιειτίΐοηαίε
ηοη έ “ιιηα ηεεεδδίίά ευΐίυταίε ο υη οηεΓε ρεΓ Ια εοΐΐεΐΐίνίία, ηια εοδίίίηίδεε ιιηα
εοπιροηεηΐε ίηάίδδοΙαΗΠε άαί ιηο<ϋ άί νίία ε <ϋ ρΓοάυζίοηε” (Εαιιτεαηο [14]). Ιη
ςηεδία οΐίΐεα έ δίαία ΓείηίΓοάοίία Ια εοΐίίναζίοηε ε Ια εοηιιηεΓοϊαΙΐζζαζίοηε άί
ρίαηίε ατοηιαΙίεΗε ε άί ηιεάίείηα ηαίυταίε, ΐ βίατάίηί ηεεεδδατί αΐΐα
ίιτεβίπιεηίαζίοηε άεΐΐε αεςυε δοηο δεάί άί εοΐίίναζίοηί ΗίοΙοβίεΗε αΐίαιηεηΐε
τειηυηεΓαΙΐνε, ε Ια ρτεδεηζα <1ΐ βτηηάί εαδε ίηίεπιαζίοηαΐί, ίηΙεΓεδδαίε α 1ε§ατε ΐΐ
ρΓορπο ηοιηε αΐΐα εατηρα§ηα πιοηάίαίε άί δα1να§υατάία ΕΓΝΕδΟΟ, Ηα ροΓίαΙο
§Γαηάί πδΟΓδε ηεΐΐα ζοηε; Ιαίί ήδΟΓδε δοηο δίαίε εοιτείΐαπιεηΐε ηίίΐίζζαίε ρεΓ Ια
ίατ εοποδεετε (εοη ηιεζζΐ ηιπδεαίί ε ΐΓΟτηίΐε 0§§ε11ί άί ατίίβίαηαίο) αδρείΐί άεΐΐα
εοΐίατα ιηαίεπαίε γειηεηίΐα. Ιη άείϊηίίίνα, “δΗίΗαηι αίϊεπηα εοιηε ήδΟΓδα
εεοηοπιΐεα 1’αηίίεα ΐηίΓηαβΐηε άί εαρίίαίε άεΐΐα ηαίυτα ε άε§1ί ατοηιί, άί είίίά εΗε
τεαίίζζα Ια δοίίίΐε αίεΐιίηιία άεΐΐα ίΓΟδηιηίαζίοηε άεΐΐα ηιαίεπα νίΐε ίη
νε§εΙαζίοηε, ρΓοίυιηί, ατεΗίΙείίυτα ε νίία...” (Εαητεαηο [14]).
δεηι1)Γα ενίάεηίε Γηΐίΐίζζο άί Ηυοηα ρατίε άεΐΐε ΙεεηίεΗε άεΐ ΓηαΛεΙίη§
υτΗαηο ηεΐΐα δίΓαίεβία άεείδίοηαίε άεΐ ρΐΌ§εΠο ίΠηδΙταίο: Ια ρατίεείραζίοηε άί
Ιοίίί ί §ηιρρί ίηίεΓεδδαίί αΐΐα ρίαηίΓιεαζίοηε, Γαχρείΐο εοπιυηίεαζίοηαίε, Γαηίείίά
άε11’ίπιπια§ίηε νεηάυΐα (Ια είίίά άεί ρΓοίυιηί), εΗε Ηαηηο πεΗίατηαίο ί ρίύ £Γ03$ί
ίηνεδίίΐοπ άαί ραεχί ίηάαδίπαΐίζζαΐί, πια να οδδετναίο εΗε ςυεδίε ΐεεηίεΗε δί
δοηο Ηαβαίε δυΐΐα αίΐεηζίοηε αΙΓίάεηΙίΙά, αΐΐο δίυάίο άεί ραίπηιοηίο άί
ίεεηοΐοβίε αιτώίεηίαΐί, α§ιϊεο1ε εά εάίΐίζίε άί ιιηα Γαίϊϊηαίεζζα εΗε δοΐο δίιιάίοδί
άεί εατηρο άεΐΐα εοηδετναζίοπε δοηο ίη §Γαάο άί §αταηΙίΓε, ςηαίε εΗε δία Ια Ιογο
ίοπηαζίοηε Ιεεηίεα δρεείίϊεα.
Ε δίηηίΐε ίΐ εαδο άί ΜαίεΓα, ονε ΓίδεΓΪζίοηε άεί “δαδδί” ηεΐΐα λνοτίά Ηεηία§ε
Είδί Ηα ροΠαΙο εοη δέ Π ΓΪΗαΙίατηεηίο άεΐΐα ρτοδρείΐίνα εΗε νεάενα Ια είίίά
“αΐία”, 1υο§ο άεΐΐα Γαζίοηαΐίΐά ε άεΐΐα πεεΗεζζα, ε Ια “Ηαδδα” δραζίο άεΐΐα
ιηίδεπα ε άεΐΐα δΐιΗοΓάίηαζίοηε δοείαίε, ε ρεπηεΐίε ίΐ πεοηοδείπιεηΐο
άεΙΓίάεηίίίά ππηραηα εΗε δί τίΐτονα ηεΙΓΗαΗίΐαΙ ιυρεδίΓε (Εαυτεαηο [15]). Ια
ίάεηΐίία ευΐΐυταίε πίτοναία άίνεηία, εοη ίΐ εοίηνοΐ^ίιηεηΐο άεΐΐα ροροίαζίοηε
τεδίάεηΐε -εΗε ίοτηα αά αΗίίατε ί δαδδί άορο ΐΓεηΐ’αηηί- ε άε§1ί ίηνεδίίίοπ ίΐαΐίαηί
ε δίΓαηίεπ, ορροΠυηίίά ρεΓ Ια τεαίίζζαζίοηε άί υη ΙαΗοταίοπο αναηζαίο ρεΓ Ια
δρεππιεηίαζίοηε άί ΙεεηίεΗε ηυονίδδίηιε ερριιτε αηοεδίταΐί, Γιηαΐίζζαίε αΐΐα
εοιτεΙΙα §εδίίοηε άεί ραίπηιοηίο ίάτίοο ηεΐΐε ζοηε ατίάε, αΐ εοηδοΐίάαηιεηΐο άεΐΐε
δΐιρεΓΓιεί ίυΓαεεε, αΐ Γεδίαυτο ε αΐΐα εοηδεΓναζίοηε άεί ναδίίδδίιηο ραίπηιοηίο
ρίίίοήεο άί ευί έ ίπυηεηδαπιεηΐε γϊοοο Γίηίετο δίδίεηια άεΐΐε “Ιαιηε” ε άεΐΐε
“βΓανίηε” άί Ρυ§1ία ε Βαδίΐίεαία.
Ιη εοηεΐιΐδίοηε, 1’αυδρίείο άεΐΐ’αάοζίοηε άί δίηιίΐί πιείοάοΐοβίε α
δαίνα^υατάία άί ηη ραίπηιοηίο έ υηίίο αΐΐα ίοΗε ρτοροδία άί ϊηίεβΓοζίοηε άί
αρρΓοεείο ε ευΐίηταίε ίΓα άηε πιοηάί εΗε δί δοηο Γείαίίναηιεηίε ίβηοταίί, ηια εΗε
άα δοΐί ηοη δεηιΗΓαηο άνετε ίηίυτο, ηέ 1’υηο ηέ 1’αΙίΓθ.
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